
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 239

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2013 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM NOBRE
Supervisor de Área CAP BM GABRIELA

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

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

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM LÉLIS 
TEN BM RIBEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
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 18/12/2013)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - FÉRIAS - SUSTAÇÃO

Fica sustado por necessidade do serviço, a contar do dia 21DEZ2013, 15 
(quinze) dias restantes do período de férias regulamentar relativo ao ano de 2012, do 1º  
SGT BM MOISÉS DANTAS SOUZA, do 14º GBM- Tailândia, devendo exercer tal direito 
no mês de janeiro de 2014.

(Fon te: Nota snº/2013 – Ajudância Geral do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O TEN CEL QOBM Edivaldo dos Santos Cardoso, Comandante do 6º GBM - Barcarena, 
no uso da competência que lhe confere o art. 74, §1º e §3º, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 
2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), resolve:

 Boletim Geral nº 239 de 26DEZ2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 1



ELOGIAR:
O 2º TEN QOABM Edilson Marques  Maués e o SUBTEN BM Pedro Paulo Saldanha 

Rolim, pertencentes ao Quartel do 6º GBM – Barcarena, por se mostrarem militares dedicados, executando 
com presteza as funções de gestor e auxiliar do gestor de combustível desta administração, elaborando e  
entregando nos prazos  o relatório mensal de consumo de combustível servindo como modelo por essa 
gestão e de exemplos aos seus pares. Contribuindo também para a redução de um possível consumo 
inapropriado de combustível da frota do CBMPA, elevando assim o conceito na busca da excelência dessa 
gestão. É com satisfação que elogio os militares. INDIVIDUAL.

(Fonte: Ofício nº 505/2013 – 6º GBM/Barcarena)

O MAJ QOBM Ananias de ALBUQUERQUE Amaral, Comandante do 3º 
GBM, no uso da competência que lhe confere o art. 74, §1º e §3º, da Lei Estadual nº 
6.833, de 13 de fevereiro de 2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA), resolve:

ELOGIAR:
Os militares abaixo relacionados:
SUBTEN  BM‘s  João  BATISTA Ferreira  Monteiro,  Edilson  da  Silva  RÁTIS,  Eder 

ZORRILA e Silva, Constantino da Costa  PAES Júnior, Samuel  BEGOR, Risuenho,  RODNILSON Araújo 
Lima, Aguinaldo  BRAGA,  1º  SGT BM Marcelo Augusto Pamplona  TOURINHO,  2º  SGT BM’s  ELDSON 
Nascimento Neves, ELIEZER  Ribeiro Soares, Domingo Wilson do Silva MATOS, JORGE Alberto de Souza 
Chagas,  ODIVALDO Enderson da Cunha, Esdon CASTRO da  SILVA, Domingos de Oliveira  TRINDADE, 
José Ribamar de Holanda  OLIVEIRA, CB BM’s João  BOSCO Neves Pinto, Rogério CORREA de Paiva, 
Sérgio  MIRANDA da  Silva,  Orlandino  Cabral  de  SOUZA,  Denis  Cleber  Monteiro  MACEIÓ,  ROGÉRIO 
Freitas da Silva, Raimundo AUGUSTO Soares de Souza, Marcelo LUIZ Moreira da Silva, Reinaldo SOUZA 
de Assis,  Luis  FERNANDO Saraiva Barga, Roberto  MAURO Monteiro da Silva, Joel da Silva  VAZ, José 
Eduardo  CARRERA Araújo,  WALDSON Aguiar  da  Silva,  PETERSON Leal  de  Souza,  Paulo  Henrique 
SALES Pereira,  HIURY Lima Macambira, Paulo Sérgio  MARQUES  Medeiros,  MAICON Fabrício Moreira 
Teixeira, José Robson da  SILVA DIAS,  João Hygor  GUIMARÃES Silva, Adalberto José  RIBEIRO  Costa, 
Everton Jonathan Brito de SOUZA, Igor JULIANO Pantoja Ferreira, Elilton Moreira FERNANDES, por terem 
no ano de 2013 desempenhado com afinco e  dedicação as determinações repassadas para o  melhor 
desempenho deste quartel. Reconheço o grau de profissionalismo destes militares, que demonstram atitude 
de competência dignidade com a Profissão Bombeiro Militar e de orgulho aos seus Superiores, servindo de 
exemplo para seus pares e subordinados. COLETIVO.

 
ELOGIAR
Os  militares:  MAJ  QOBM  Gerson  Lopes  RAPOSO  Júnior,  CAP  QOBM  ELILDON 

Andrade Ferreira, 1º TEN QOBM Crlos Hiroyuki Nagano  NISHIDA,  Rodrigo Oliviera Ferreira de  MELO, 
WAULISON  Ferreira  Pinto,  2º  TEN  QOBM  Rafael  Bruno  Farias  REIMÃO,  SUBTEN  BM’s  ADIER 
Nascimento Dias, ANDRÉ Raimundo Bentes ferreira, Paulo SÉRGIO Dantas, Edmilson ALEIXO da Silva, 1º  
SGT BM Esron  Ribeiro  SALDANHA,  2º  SGT BM SIDNEY Tadeu Cardoso  de Medeiros,  3º  SGT BM’s 
Francisco EVANDRO Silva Santos, 3º VALDECIR Souza e Silva, Marcelo Lobo de ARAÚJO, Mauro de 
Jesus Souza Rocha, José Raimundo LOBO de Miranda, AFONSO Paulo da Silva Lira, Edvaldo Barbosa 
VILHENA, CB BM’s  ERONILDO Marques do Nascimento,  ALEXSANDRO Lemos Carvalho da Silva, SD 
BM’s NÉLIO Júnior Corrêa, Adriano GONÇALVES Pereira, Jhefferson Joseph FARIAS da Rocha, RAFAEL 
Rogério Barros Viana, Diego Fernandes Santos SILVA, Nelson Jorge OSÓRIO Lucar Júnior, MATHEUS da 
Conceição Moraes, MICHAELL Ronald Brito França, Heron ARAQUEM Pereira de Menezes, ANDRÉ Silva 
de Souza, JOÃO Henrique de Souza Ferreira, Antonio Marcos COELHO da Cunha, Nelbes Cleber NUNES 
Pinto, Jefferson WASHINGTON Barros Nascimento, ORLANDO do Nascimento, ORLANDO do Nascimento 
Tavares Filho,  WILLAMYS Pereira  de Oliveira,  Joelson SANTARÉM Alexandrina,  KELLI  Klessia  Santos 
Cardoso, PEDRO Alexandre da Silva Cruz, ROBSON Louzeiro Rocha, Edimar Pinheiro CRUZ, Helton de 
PAIVA Souza,  NELCIONE Roxo Xavier,  José  WENDELL Nunes Pinto,  Anderson de ARGOLO Moreira,  
VALÉRIA da  Costa  Valetim,  RONNEY de  Souza  Barbosa,  NILTON Tiago  da  COSTA Piedade,  Fagner 
XAVIER de Sousa,  Alessandro  ULYSSES do Carmo Barata,  por  terem no  ano  de 2013 realizado  um 
excelente trabalho administrativo nas seções deste quartel. Levamos também em consideração os aspectos 
de  apresentação  individual,  cumprindo  de  horários,  operacionalidade  e  empenho  nas  atividades  desta 
unidade,  como  chefes  da  BM/1,  BM/3,  BM/4,  SAT e  Auxiliares  das  respectivas  seções,  não  medindo 
esforços para realização das funções a eles destinadas, trabalhando para o melhor desempenho desta  
unidade. Reconheço o grau de profissionalismo destes militares, que demonstram atitudes de competência,  
dignidade com a profissão Bombeiro Militar e de orgulho aos seus superiores. Que sirva de exemplo para 
seus pares e subordinados. INDIVIDUAL.

(Ofício nº 797/2013 – 3º GBM/Ananindeua)
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2 - ATO DO COMANDO DO 11º SGBM/I
O  Comandante  do  11º  SGBM/I  em  exercício,  no  uso  de  suas  atribuições  legais 

conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no ofício nº 04/2013 – 
PADS, de 09/2013, de 09/12/2013, referente a solicitação de sobrestamento de Processo Administrativo  
Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da portaria nº 09/2013, de 31 de outubro de 2013 – 11º SGBM, 
tendo como encarregado o 2º SGT BM José Haelton Souza Costa. 

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, a partir do dia 09 de dezembro de 2013 a 20 de janeiro de 2014, com 

base no art. 265 inciso V do CPC, o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por meio da 
portaria nº 09, de 31 de outubro de 2013 – 11º SGBM/I, para reabertura imediata.

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

ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – CAP QOABM
COMANDANTE EM EXERCÍCIO DO 11º SGBM/I
(Fonte: Ofício nº 1000/2013 – 11º SGBM/I)

3 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
3.1. REQUERENTE: JEFERSON EVANDRO MARTINS MARINHO, MF: 5209935/1.
ADVOGADA: CARLOS ALEXANDRE LIMA DE LIMA, OAB/PA: 16.652.
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 

077/2013, de  23/07/2013,  que  culminou  com a  punição  do  CB BM JEFERSON  EVANDRO MARTINS 
MARINHO, MF: 5209935/1, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO.

I - FATOS
O  Processo  Administrativo  teve  o  intento  de  apurar  a  conduta  do  militar  CB  BM 

JEFERSON  EVANDRO MARTINS MARINHO, MF: 5209935/1, que versam sobre a falta de serviço do 
militar acusado ao serviço de prevenção no dia do Trabalhador, onde estava devidamente escalado no dia  
01 de maio de 2013. E após análises das provas testemunhais e documentais, juntadas aos autos, o militar 
foi punido, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO.

O advogada do recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo 
solicitando que: “A reconsideração do ato, pugnando pela absolvição diante da insuficiência de provas de 
que os acusados faltaram intencionalmente ao serviço, bem como tenham negligenciado no caso; Caso 
entendimento contrário de V.Sª, requer o abrandamento da punição disciplinar, em respeito aos princípios da  
razoabilidade  e  proporcionalidade,  sendo  04  (quatro)  dias  de  detenção,  principalmente  pelas  fortes 
evidencias de que não tiveram ciência da escala”.

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  adequabilidade 
tempestividade, passo a decidir;

III- DA RECONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO FORA DOS DITAMES LEGAIS.
O recorrente  entrou  com pedido de reconsideração de ato,  uma vez que  a decisão 

imposta está fora dos ditames legais da razoabilidade e proporcionalidade da decisão,  onde a punição 
imposta de 04 (quatro) dias de detenção é severa demais para a conduta a qual lhe é imputada, e ao 
reanalisar no bojo do processo ficou comprovado que o militar faltou ao serviço de prevenção ocorrida no 
dia  01  de  maio  de  2013,  a  qual  estava  devidamente  escalado  para  a  prevenção  no  evento  dia  do  
Trabalhador, fato este confirmado pela prova material juntada aos autos ás fls. 05, 06, 07, 08, 27, 28, 29, 30,  
onde o mesmo juntou atestado médico diferente do dia ao qual tinha faltado, bem como não comunicou a  
quem de direito a impossibilidade de comparecer ao mesmo, onde as testemunhas às fls. 32, 35, 38, 44, 47,  
não confirmam a tese alegada pela defesa na sua inquirição às fls. 24, onde não apresentou provas que 
justificasse sua conduta,  onde pela sua conduta foi possível lhe aproveitar circunstâncias atenuantes, mas 
com  sua  conduta  cometeu  transgressão  da  disciplina,  faltar  ao  serviço  ou  prevenção  ao  qual  estava 
devidamente escalada, bem como não comunicou em tempo hábil a impossibilidade de estar em serviço, 
condutas estas que desabonam a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, bem como impõe sobrecarga aos 
demais militares que estão de serviço, com a sua conduta foi indisciplinado, não executou ordem legalmente 
imposta, não atuou com profissionalismo e não cumpriu os regulamentos ao qual se encontra submetido, 
concorrendo para a indisciplina no CBM/PA.

E ao reanalisar a punição, a mesma encontra-se dentro dos requisitos da razoabilidade,  
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bem como da isonomia a qual deve pautar as punições, dentre os quais a lei 6.833/2006, e seus artigos;
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:
a) de repreensão, dez dias de detenção para transgressão leve;
b) de onze dias de detenção até dez dias de prisão para a transgressão média;
c) de onze dias de prisão até reforma administrativa disciplinar, licenciamento, exclusão 

a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave. “Negrito nosso”
Onde a punição imposta é uma das mais brandas possíveis, não se extenuando em 

repreensão pelos antecedentes do transgressões e a falta de correção de atitudes do militar, bem como a 
punição  imposta  afetam  substancialmente  a  Hierarquia  e  a  Disciplina  no  CBM/PA,  onde  as  condutas 
efetuadas pelo acusado se enquadram na capitulação de até dez dias de detenção, onde a pena imposta 
fica  aquém da máxima,  mas em virtude de ser  reincidente  neste  tipo de transgressão  bem como não 
apresentou justificativa plausível  para com sua conduta e atenuando-se ainda para 04 (quatro)  dias de 
detenção, para não trazer maiores prejuízos ao acusado;

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

resultem grandes prejuízos ou transtornos:
I – ao serviço Policial Militar;
II – á Administração Pública;
Lembrando ao acusado que a punição imposta visa o fortalecimento da disciplina, tem 

caráter pedagógico e precipuamente a correção de atitudes, fato este não sendo observado nas condutas 
do militar, conforme vemos nos artigos;

Art. 6º A disciplina policial-militar é a rigorosa observância e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposições, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte 
de todos e de cada um dos componentes do organismo policial-militar.

Manifestações essenciais
§ 1º São manifestações essenciais de disciplina, dentre outras:
I - a correção de atitudes;
II - a obediência pronta às ordens dos superiores hierárquicos; 
III - a dedicação integral ao serviço;
IV - a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição;
V - a consciência das responsabilidades;
VI - a rigorosa observância das prescrições regulamentares.
Onde  a  punição  imposta  encontra-se  dentro  dos  requisitos  legais  da  razoabilidade, 

proporcionalidade da decisão, bem como isonomia, conforme prescreve os ditames legais, onde as provas e 
os fatos novos apresentados não ensejam a mudança da decisão, diante do recurso interposto perante este 
Subcomandante Geral.

IV – CONCLUSÃO
1) Indefiro o pedido de reconsideração de ato, e mantenho a punição imposta ao militar  

CB  BM JEFERSON  EVANDRO  MARTINS MARINHO,  MF:5209935/1,  com  04  (QUATRO) dias  de 
DETENÇÃO, pois infringiu com as suas condutas os artigo Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VIII, XI;  
Art. 37, inciso, L; Com atenuantes nos art. 35, inciso, I. Sem incidir em agravantes do Art. 36; Transgressão 
de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 3º. Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Permanece no 
comportamento  “BOM”.  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833/2006.  A referida  punição  deverá  ser 
cumprida na unidade onde serve o militar;

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

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
 Belém-PA, 12 de dezembro de 2013.

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

3.2. REQUERENTE: SANDRO JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA, MF: 54185295-1.
ADVOGADA: MONYQUE BARBOSA COSTA, OAB/PA: 17.391.
ASSUNTO: Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 
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218/2010, de 01DEZ2010. Que culminou com a punição do SD BM SANDRO JOSÉ FÉLIX DE OLIVEIRA, 
54185295-1, com 20 (VINTE) dias de PRISÃO.

I - FATOS
O Processo Administrativo Disciplinar Simplificado teve o intento de apurar a conduta do 

militar  SD BM SANDRO  JOSÉ  FÉLIX DE OLIVEIRA, MF:  54185295-1, que teve  por  escopo apurar  a 
conduta do militar que teria ocorridos no dia 25 de novembro de 2010, por volta das 17h, na invasão do Riso  
em Icoaraci, o que culminou com a prisão em flagrante do acusado, pôr no referido dia estaria uniformizado  
com camisa vermelha do Corpo de Bombeiros, calça caqui e coturno preto aparentando visível sintoma de 
haver ingerido bebida alcoólica na companhia do SD BM Jefferson dos Santos Pinheiro, o qual estava a 
paisana e ao ser abordado pela CB PM Patrícia do Socorro Lobato Cardoso, a mesma notou que o soldado 
BM continha no bolso uma peteca que aparentava ser de cocaína enrolada em uma sacola plástica devido a 
isso o referido militar tentou suborna-la com a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) perante os SD BM 
Jefferson  dos  Santos  Pinheiro  e  SD PM Alair  Brito  do  Nascimento,  sendo  que  este  último ainda  fora  
ameaçado pelo militar em tela; E após análises das provas testemunhal e documental, juntado aos autos, o  
militar foi punido com a 20 (vinte) dias de Prisão.

O recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo solicitando 
que: “No mérito que seja proferida a Absolvição do recorrente, no tocante a prática da transgressão de 
disciplina pelos motivos acima expostos que consoante demonstrado em nenhuma momento a conduta do 
recorrente se coaduna com a acusação ora neste Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, se o 
caso V.Sa tenha entendimento diverso que aplique a punição de Repreensão que certamente alcançará o 
caráter educativo da pena”.

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,  adequabilidade e o da 
tempestividade, passo a decidir;

III- DA RECONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO FORA DOS DITAMES LEGAIS.
O recorrente  entrou  com pedido de reconsideração de ato,  uma vez que  a decisão 

imposta está fora dos ditames legais da razoabilidade e proporcionalidade da decisão, e a punição imposta 
é severa demais para conduta que lhe é imputada, e ao reanalisar no bojo do processo fica comprovado que 
o militar estava com uniforme em desalinho, aparentemente alcoolizado, bem como tentou usar da função 
ao qual exerce e ofereceu a CB PM Patrícia do Socorro Lobato Cardoso, valor pecuniário afim de se livrar 
do  flagrante,  condutas  estas  inaceitáveis  no  âmbito  da  administração,  que  devem  sofrer  reprimenda 
exemplar quando constatada e comprovada em processo, fato confirmado através das provas testemunhais 
às folhas, 11, 13, 18, 74, 76, 95, ficando confirmado as principais condutas ao qual lhe é imputada, e não 
sendo possível comprovar somente a posse do objeto que seria entorpecente, o que agravaria ainda mais a 
sua conduta, em sua conduta e não sendo possível lhe aproveitar qualquer circunstância atenuante, e pela 
vasta ficha disciplinar do militar e ser reincidente em várias outras transgressões e agrava-se pelo fato do  
militar ter mau comportamento e repercutir de forma negativa perante a tropa, e expos de forma negativa  
membros da corporação, condutas estas que desabonam a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, com sua 
conduta não atuou com profissionalismo e não cumpriu os regulamentos ao qual se encontra submetido, 
concorrendo para a indisciplina no CBM/PA.

E ao reanalisar a punição, a mesma encontra-se dentro dos requisitos da razoabilidade,  
bem como da isonomia a qual deve pautar as punições, dentre os quais a lei 6.833/2006, e seus artigos;

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

exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave. “Negrito nosso”

Onde a punição imposta encontra-se dentro dos ditames legais, não se extenuando em 
repreensão pelos antecedentes do transgressões e a falta de correção de atitudes do militar, bem como a 
punição  imposta  afetam  substancialmente  a  Hierarquia  e  a  Disciplina  no  CBM/PA,  onde  as  condutas 
efetuadas pelo acusado se enquadram na capitulação de até reforma administrativa disciplinar, onde a pena 
imposta  fica  aquém  da  máxima,  mas  em  virtude  de  ser  reincidente  em  transgressão  bem  como  não 
apresentou justificativa plausível para com sua conduta, fixando a pena base em 20 dias de prisão para não  
trazer maiores prejuízos ao acusado;
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Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 2º De natureza “Grave”, quando constituírem atos que;
III – afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o 

decorro da classe;
VI – também sejam definidos como crime;
Lembrando ao acusado que a punição imposta visa o fortalecimento da disciplina, tem 

caráter pedagógico e precipuamente a correção de atitudes, fato este não sendo observado nas condutas 
do militar, conforme vemos nos artigos;

Art. 17. São atributos inerentes à conduta do policial militar, que se consubstanciam em 
valores policiais militares: 

X - o profissionalismo;
XV - a honestidade;
XVI - o respeito à hierarquia;
Art. 18. O sentimento do dever, o pundonor policial-militar e o decoro da classe impõem, 

a cada um dos integrantes da Polícia Militar, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com observância 
dos seguintes preceitos da ética policial-militar:

XV - conduzir-se de modo não subserviente, sem ferir os princípios de respeito e decoro; 
XXXII - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de  matéria sigilosa de qualquer  

natureza;
XXXV - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade,  de modo a que não 

sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro policial-militar;
Art.  37. São  transgressões  disciplinares  todas  as  ações  ou  omissões  contrárias  à 

disciplina policial-militar, especificadas a seguir:
XCVI - ameaçar, induzir ou instigar alguém para que não declare ou omita a verdade em 

procedimento administrativo civil ou penal; 
Onde  a  punição  imposta  encontra-se  dentro  dos  requisitos  legais  da  razoabilidade, 

proporcionalidade da decisão, bem como isonomia, conforme prescreve os ditames legais, onde as provas e 
os fatos novos apresentados não ensejam a mudança da decisão, diante do recurso interposto perante este 
Subcomandante Geral.

IV - CONCLUSÃO
Recebo o presente recurso, e mantenho a punição imposta ao SD BM SANDRO JOSÉ 

FÉLIX DE OLIVEIRA, MF: 54185295-1, com 20 (VINTE) dias de Prisão. Por ter violado o Art. 17, incisos X, 
XV e XVI, Art. 18, incisos, XV, XXXII, XXXV, Art. 37, Incisos, XCVI; Sem incidir em Atenuantes do Art. 35; 
Com Agravantes do Art. 36, incisos I, IX; Transgressão de natureza “GRAVE”, por incidir no artigo 31, §2º, 
incisos, III e VI. Todos os dispositivos da Lei nº 6.833/2006.

 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, no prazo de 48 horas, ou executá-la após transcurso o prazo recursal,  caso já tenha sido 
publicada em BG, conforme o disposto no art. 48, § 1° do CEDPM.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 16 de dezembro de 2013.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBM/PA

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

396/2013 – Cmdº Geral de 20 de junho de 2013, cujo presidente foi o MAJ QOBM FRANCISCO DA SILVA 
JÚNIOR, instaurado com o intuito de apurar a conduta do CB BM WALDINEY AMARAL MF 0730874-2, no 
que tange a permanência ou não, do referido militar, nas fileiras da Corporação, tendo como base os fatos  
relatados na denúncia dos autos de Processo nº 0000344-79.2012.8.14.0200, formulada junto À Justiça 
Militar Estadual;  a qual informa que o militar  teria,  em tese,  desviado materiais  da fazenda pública em 
proveito próprio ou alheio, bem como era liberado de serviços e expedientes sem as formalidades legais e  
regulamentares, estaria exercendo atividades extra quartéis, sendo liberado do serviço operacional para 
executar serviços particulares, teria exigido para si ou para outrem, valor ou benefícios em detrimento da  
função pública, apropriação de bens da fazenda pública para fins pessoais ou de terceiros, bem como teria  
praticado crimes de natureza militar previstos nos art. 167, art. 196; art. 173; art. 240 §§3º, 5º, 6º; art. 243,  
a); art. 248, II; art. 252, art. 265; art. 284, §1º e 2º, art. 303, §§ 1º, 2º e 3º, art. 305, art. 308; art. 309; art. 312;  
art. 315; art. 316; art. 319; art. 322; art. 324; art. 329; art. 335; art. 336, do Código Penal Militar, decorrente 
da apuração sumária dos fatos relatados na denúncia supracitada.
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RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou a Comissão do Conselho de Disciplina da 

existência de indícios de crime e transgressão da disciplina praticado pelo CB BM WALDINEY AMARAL MF 
0730874-2, já que o acusado procedeu de forma incorreta, violando o sentimento do dever bombeiro militar, 
bem como praticou ato de natureza grave afetando a honra pessoal, a ética, pundonor bombeiro militar e o 
decoro da classe.

Destaca-se  que  referente  ao  fato  objeto  deste  processo  o  militar  não  conseguiu 
desvincular sua imagem da acusação a ele imputada, pois as provas testemunhais assentadas, corroboram 
com o entendimento que o referido cabo cometeu o ilícito penal,  não apresentando durante a fase de 
instrução provas contundentes de convencimento que garantisse a sua absolvição.

2)PUNIR O CB BM WALDINEY AMARAL  com  30 (trinta)  dias de PRISÃO,  por ter 
infringido com sua conduta a Lei Estadual 6.833/2006 em seus art. 17 incisos X, XV, XVI, XVII e XXIII; art. 
18 incisos IV, V, VII, IX, XI, XVI, XXIV, XXVI; art. 37 incisos XXIII, XXIV, LVII, CXVII, XCIX, CI, CII, CIII, CIV; 
com  atenuante no art.  35, inciso I e  agravantes no art. 36, incisos II, V, VI, VII e IX. Transgressão de 
natureza “GRAVE” por incidir no art. 31, §2º II, III, IV, V, VI e VII todos os dispositivos da Lei nº 6.833/2006;

3) Ao Comandante do Militar para cumprimento da aplicação da sanção disciplinar, após 
o transcurso do prazo recursal;

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

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

Belém-PA, 18 de dezembro de 2013. 

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

4.2. Analisando os Autos do Conselho de Disciplina procedido por meio da 
Portaria nº 395/2013 – Cmdº Geral de 21 de junho de 2013, cujo presidente foi o MAJ 
QOBM EDVALDO BASTOS FERREIRA, instaurado com o intuito de apurar a conduta do 
3º SGT BM ANTONIO MARCO CARDOSO MF 5617472-1, no que tange a permanência 
ou não, do referido militar, nas fileiras da Corporação, tendo como base os fatos relatados 
na denúncia dos autos de Processo nº 0000344-79.2012.8.14.0200, formulada junto À 
Justiça  Militar  Estadual;  a  qual  informa  que  o  militar  teria,  em  tese,  embora  tendo 
conhecimento  de suas funções,  não assegurou a observância  ininterrupta  das ordens 
vigentes, tão pouco pautou sua conduta pela fiel observância das normas penais militares 
e deveres estabelecidos em outras normas e regulamentos, bem como teria praticado 
crimes de natureza militar previstos nos art. 167, art. 196; art. 252; art. 265; art. 284 §1º, 
§2º; art. 303 §1º, §2º, §3º; art. 305; art. 308, §1º, §2º, art. 309, parágrafo único; art. 319; 
art.  324;  art.  335;  art.  336,  parágrafo  único  do  Código  Penal  Militar,  decorrente  da 
apuração sumária dos fatos relatados na denúncia supracitada.

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

sobre a existência de transgressão da disciplina e acrescer a existência de indícios de crime militar praticado 
pelo 3º SGT BM ANTONIO MARCO CARDOSO MF 5617472-1, já que as provas testemunhais assentadas 
corroboram com o  entendimento  que  o  referido  militar  cometeu  ato  de  natureza  grave  que  afronta  o  
sentimento do dever bombeiro militar, a honra pessoal, a ética, pundonor bombeiro militar e o decoro da 
classe, já que durante a fase instrutória o acusado não apresentou provas contundentes que desvinculasse 
a sua imagem das acusações constantes na peça exordial;

2)PUNIR  O  3º  SGT  BM  ANTONIO  MARCO  CARDOSO  com  30  (trinta)  dias  de 
PRISÃO, por ter infringido com sua conduta a Lei Estadual 6.833/2006 em seus art. 17 incisos X, XI, XIII, 
XV, XVI, XVII, XX; art. 18, incisos IV, V, VII, IX, XI, XVI, XVIII, XXIV, XVI, XVII; art. 37, incisos XXIII, XXIV,  
LVII, LVIII, XCVII, §1º; com atenuante no art. 35, inciso I e agravantes no art. 36, incisos II, V, VI, VII e IX. 
Transgressão de natureza “GRAVE” por incidir no art. 31, §2º II, III, IV, V, VI e VII todos os dispositivos da 
Lei nº 6.833/2006;

3) Ao Comandante do Militar para cumprimento da aplicação da sanção disciplinar após 
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o transcurso do prazo recursal;
4) Publicar em Boletim Geral a presente solução do Conselho de Disciplina. A Ajudância 

Geral para providências;
5) Arquivar os Autos do Conselho de Disciplina na 2ª seção do EMG. A Assistência do 

Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.
Belém-PA, 19 de dezembro de 2013. 

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

4.3. Analisando os Autos do Conselho de Disciplina procedido por meio 
da Portaria nº 302/2013 – Cmdº Geral de 29 de maio de 2013, cujo presidente foi a CAP 
QOBM GIRLENE DA SILVA MELO MF 5833515-1, instaurado com o intuito de apurar a 
conduta do SUBTEN BM RONALDO DO ESPIRITO SANTO MF 5211581-1, no que tange 
a permanência ou não, do referido militar, nas fileiras da Corporação, tendo como base os 
fatos  relatados  na  denúncia  dos  autos  de  Processo  nº  0000413-14.2012.8.14.0200, 
formulada junto à Justiça Militar Estadual;  a qual  informa que o militar  teria,  em tese,  
praticado  o  crime  de  natureza  militar  previsto  no  art.  303  do  Código  Penal  Militar, 
decorrente, em tese, do desvio de combustível, desvio de gêneros alimentícios, aluguel de 
quadra de futsal, dentre outros fatos relatados na denúncia ao norte citada, fatos esses 
ocorridos no 8º GBM – Tucuruí/PA.

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

sobre  a  inocência  do  militar,  pois  as  provas  testemunhais  e  documentais  acostados  nos  autos 
consubstanciam os  indícios  de  crime  militar  e  transgressão  da  disciplina  praticado  pelo  SUBTEN BM 
RONALDO DO ESPIRITO SANTO MF 5211581-1, no momento que convergem para o entendimento que o 
referido graduado incidiu em conduta delituosa tipificada no art.  303 do Código Penal Militar, afrontando, 
desta forma, o sentimento do dever bombeiro militar, a honra pessoal, a ética, pundonor bombeiro militar e o  
decoro da classe.

2)PUNIR O SUBTEN BM RONALDO DO ESPIRITO SANTO  com  30 (trinta) dias de 
PRISÃO, por ter infringido com sua conduta a Lei Estadual 6.833/2006 em seus art. 6º, §1º, incisos V e VI;  
art. 17, incisos X, XV e XVII; art. 18, incisos IV, VII, IX, XVI, XVIII, XXIV, XXVI e XXXVIII; ART. 37, incisos 
XXIV, XLVI, XCVII, XCIX, C, CI, CIV e CV, com  atenuante no art. 35, inciso I e  agravantes no art. 36, 
incisos II, V, VI, VII e IX. Transgressão de natureza “GRAVE” por incidir no art. 31, §2º II, III, IV, V, VI e VII 
todos os dispositivos da Lei nº 6.833/2006;

3) Ao Comandante do Militar para cumprimento da aplicação da sanção disciplinar após 
o transcurso do prazo recursal;

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

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

Belém-PA, 19 de dezembro de 2013. 

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

5 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação do Comando do  1°  SGBM/I,  por  meio da  Portaria  nº  019/2013 – 1°  SGBM/I,  de 08 de 
novembro de 2013, cuja solução foi publicada no Boletim Geral n° 232, de 12 de dezembro de 2013, tendo 
como Presidente nomeado o  3° SGT BM  EDINALDO  RIOS TEIXEIRA MF: 5399645-1,  que teve como 
escopo apurar a conduta do  SD BM WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO MF: 57189159-1, por ter 
comparecido  ao  sepultamento  do  SD BM OTÁVIO FARIAS GONÇALVES FILHO MF:  57189286-1,  no 
cemitério Parque da Palmeiras, no dia 25 de setembro de 2013, no município de Marituba/PA, trajando 
uniforme de Guarda- Vidas;

RESOLVO:
1. Avocar a referida Solução ao norte citada em consonância com o que preceitua o art.  
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66, § 1°, inciso I da Lei 6.833/2006;
2. Discordar em parte da conclusão a que chegou o presidente do (PADS), pois em face 

dos fatos e pelas provas colhidas nos autos não há indícios de crime Militar ou comum; entretanto, está 
configurado a transgressão da disciplinar Bombeiro Militar, por parte do  SD BM WAGNER WILLIAM 
COSTA MONTEIRO, pois  conforme  consta  nos  autos,  em  prova  documental  à   fl.  09;  em  termo  de 
declaração do próprio acusado às fls. 015, 016 e 017; e em provas testemunhais às fls. 027, 028, 029 e 030, 
o referido militar, compareceu ao ato fúnebre trajando uniforme de Guarda – Vidas, indo dessa forma de  
encontro a atributos inerentes à conduta do Bombeiro Militar; o sentimento do dever e o descumprimento da 
doutrina Bombeiro Militar, quanto ao uso do uniforme de guarda-vidas; transgredindo dessa forma preceitos 
fundamentais da disciplina Bombeiro Militar;

3. PUNIR o SD BM WAGNER WILLIAM COSTA MONTEIRO MF: 57189159-1, com 02 
(dois) dias de DETENÇÃO DISCIPLINAR, pois infringiu com sua conduta os artigos 17, incisos X; art. 18, 
inciso VII; e art. 37, incisos LXXXIV e LXXXVII; Com atenuantes nos art. 35, incisos I; e agravantes,  Art. 
36, inciso X; transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, I e II.  Todos os artigos e incisos 
da Lei 6.833/2006; após os prazos recursais;

4.  Ao Comandante do militar providenciar o cumprimento das fases de execução da 
sanção disciplinar, conforme o disposto no art. 48, § 1° da Lei 6.833/ 2006; após os prazos recursais;

5. Publicar em Boletim Geral a presente Avocação de Solução de (PADS), a Ajudância 
Geral para providências;

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

Publique-se, registre-se, cumpra-se.  
Belém-PA, 19 de dezembro 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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