
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 20 DE JANEIRO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 13

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 21 DE JANEIRO DE 2014 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ALFARO
Supervisor de Área CAP BM HEDEN

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 CAP BM WAGNER

Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM FURTADO
TEN BM ANDERSON

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1  –  EDITAL  CURSO  SUPERIOR  DE  OFICIAIS  E  CURSO  DE 

APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS BM 2014.
A) EDITAL Nº 001- DEI
PARA INGRESSO NO CURSO SUPERIOR DE POLICIA E BOMBEIRO MILITAR/2014
1. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 09 (nove) vagas para o Curso Superior de Policia e Bombeiro Mi-

litar - CSPBM/2014, a ser realizado no Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP.
2. PERÍODO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SUPERIOR DE POLICIA E BOMBEIRO 

MILITAR/2014.
A confirmação das inscrições para o CSPBM/2014 deverá ser realizada no período de 14 

a 24 de janeiro de 2014, na Diretoria de Ensino e Instrução, com o preenchimento da ficha de inscri-
ção (Anexo “A”). As referidas fichas deverão ser enviadas através de ofício, até o dia 27 de janeiro 
de 2014, no horário de 08 às 14 horas, para a Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA. Esta orienta-
ção  deve  ser  seguida  por  todos  os  comandantes  imediatos  dos  militares  que  são  candidatos  ao 
CSPBM/2014, do contrário, não serão aceitas as referidas inscrições.

2.1 DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO PARA O CURSO SUPERIOR 
DE POLICIA E BOMBEIRO MILITAR/2014.

1)Ser Tenente Coronel Bombeiro Militar do Quadro de Combatente;
2)Não estar respondendo Conselho de Justificação;
3)Tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por decisão administrativa ou judicial, ou por 

sentença passada julgada, durante o período correspondente a pena, mesmo quando em livramento condi-
cional; 

4)Ter sido considerado apto no exame de saúde e no teste de aptidão física (TAF).
3. DOS OFICIAIS SUPERIORES CONVOCADOS, CONFORME ANTIGUIDADE.
Serão convocados os 09 (nove) oficiais superiores entre os Tenentes Coronéis BM mais 

antigos do quadro de Combatentes, que ainda não possuem o CSBM ou o CSPBM, para inscrição ao curso 
em epigrafe, conforme relação abaixo: 

Ordem Posto Oficial Ultima promoção

A) TCEL HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE 21 de abril de 2010

1) TCEL LUIZ FERNANDO CAJANGO PEREIRA 21 de abril de 2011

1) TCEL JOSE AUGUSTO FARIAS ALMEIDA 21 de abril de 2011
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1. TCEL LAUDIO FERNANDO TAVERNARD TRINDADE 21 de abril de 2011

1 TCEL HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA 21 de abril de 2011

1) TCEL JOSE RIBAMAR SILVA DE FREITAS 21 de abril de 2011

1 TCEL ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO 21 de abril de 2011

1. TCEL CARLOS ALBERTO SARMANHO DA COSTA 21 de abril de 2011

A) TCEL MARCUS VICTOR L IMA NORAT 21 de abril de 2011

*Relação fornecida pela Seção de Controle de Pessoal da Diretoria de Pessoal do  
CBMPA.

OBSERVAÇÕES:
a) Os Oficiais Superiores convocados que não desejarem frequentar o CSPBM/2014 de-

verão remeter TERMO DE DESISTÊNCIA (Anexo “B”) pela UBM, no máximo até 72h após publicação deste 
Edital, ficando o mesmo ciente de que sua desistência poderá prejudicar em uma posterior promoção, haja  
vista que o curso está sendo ofertado pela Corporação, e um dos pré-requisitos para a promoção a Coronel 
é possuir o Curso Superior de Bombeiro ou Curso Superior de Policia e Bombeiro Militar;

b) O Oficial BM pertencente ao quadro de Combatente, que preencher todos os pré-re-
quisitos e não estiver pré-selecionado conforme antiguidade, ou não concordar com sua classificação, deve-
rá fazer a comunicação a Diretoria de Pessoal, 48h após a publicação deste edital.

4. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE
Todos os Oficiais habilitados deverão comparecer para a Inspeção de Saúde, na POLI-

BOM, na data de 04 de Fevereiro de 2014, às 8 horas, munidos dos resultados recentes dos exames abai-
xo relacionados:

PARA TODAS AS IDADES

01 Hemograma Completo

02 Glicemia de Jejum

03 VDRL

04 Triglicerídeos

05 Colesterol Total e Frações

06 TGO

07 TGP

08 Uréia

09 Creatinina

10 Parasitoscopia das Fezes (DFB)

11 Urina Rotina (EAS)

12 Raio X Tórax PA e Perfil Esquerdo

13 Teste Ergométrico

14 Sorologias: HIV, Sífilis, doença de Chagas, Hepatite B e C

*Relação de exames publicada no BG nº 110 de 21 de Junho de 2010
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OBSERVAÇÕES:
a) Para a Inspeção de Saúde, serão validados os exames realizados com até 06 (seis) 

meses contados até a data de apresentação na POLIBOM;
b) A critério da Junta de Saúde Especial, outros exames complementares poderão ser 

solicitados aos Oficiais Superiores habilitados para melhor juízo de entendimento;
c)  O Oficial  Superior  pré-selecionado ao CSPBM/2014, que for considerado  INAPTO 

pela Junta de Saúde do Corpo de Bombeiros, terá sua vaga remanejada para o próximo Curso Superior de 
Policia e Bombeiro Militar, devendo realizar novamente os exames de Saúde;

d)  O Oficial  Superior  candidato  que estiver  lotado  em unidade fora  da  RMB poderá 
realizar sua Inspeção de Saúde na sede da referida UBM, sendo que o respectivo Comandante deverá 
enviar a referida ata de inspeção de saúde para a Diretoria de Ensino, até o dia 05 de Fevereiro de 2014;

e) Caso as referidas atas não sejam remetidas no prazo acima, os Oficiais Superiores 
pré-selecionados serão considerados INAPTOS, no processo de ingresso ao CSPBM/2014.

5. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INDIVIDUAL
5.1 Os Oficiais Superiores Aptos em Inspeção de Saúde deverão ser submetidos ao Tes-

te de Aptidão Física, que será realizado no dia 12 e 13 de fevereiro de 2014, em local a ser divulgado, o 
qual tem por objetivo avaliar a condição de saúde física do candidato, condição indispensável para a reali -
zação do curso. Será utilizada, para fins de aferição dos exercícios a serem realizados no Teste de Aptidão 
Física, devidamente aprovada pela Portaria nº 645, de 26NOV07, do Gabinete do Comando, publicado em 
aditamento de Boletim Geral n.º 26 de 11FEV08;

5.2 O Oficial deverá realizar os testes de aptidão física em dois dias consecutivos:
1º dia: NATAÇÃO, FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO, FLEXÃO ABDOMINAL;
2º dia: CORRIDA DE DOZE MINUTOS E FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA.
5.3 O Oficial que não atingir ao final da somatória das notas dos exercícios realizados, 

dentro da sua faixa etária especificada na Portaria nº. 645 GAB. CMDO de 26NOV07, no mínimo, o CON-
CEITO REGULAR, será considerado INAPTO e eliminado do referido Ingresso;

5.4 O Oficial selecionado ao CSPBM/2014, que for considerado INAPTO no TAF terá sua 
vaga remanejada para o próximo Curso Superior de Policia e Bombeiro Militar, devendo realizar novamente  
os exames de Saúde e TAF;

5.5 Os Oficiais Superiores candidatos que estiverem lotados nos quartéis fora da Região 
Metropolitana deverão realizar seu TAF em seus respectivos quarteis, sendo o Comandante do mesmo 
responsável pela realização do TAF, bem como o envio das referidas atas de aptidão fisica para a Diretoria  
de Ensino, até o dia 14 de fevereiro 2014;

5.6 Caso  as  referidas  atas  não  sejam  remetidas  no  prazo  acima,  os  oficiais  pré-
selecionados serão considerados INAPTOS no processo de ingresso ao CSPBM/2014.

6. DA PRÉ-SELEÇÃO 
6.1 Serão considerados pré-selecionados, os oficiais superiores que forem aptos na Ins-

peção de Saúde e TAF, dentro do numero de vagas.

7. DA MATRÍCULA
7.1 O Oficial Superior aprovado em todas as etapas do Processo Seletivo do IESP, será 

matriculado no Curso Superior de Policia e Bombeiro Militar/2014;
7.2  No ato  da  matrícula,  o  Oficial  Superior  passará  à  condição  de  Oficial-Aluno  do 

CSPBM/2014;
7.3 Como consequência dessa nova situação, o Oficial-Aluno:
a)  Passará  a  disposição  do  Instituto  de  Ensino  de  Segurança  do  Pará  -  IESP, 

permanecendo em suas funções nas unidades de origem;
b) Fica sujeito às exigências do Regimento Interno do Instituto de Ensino de Segurança 

do Pará – IESP e o CEDPM e demais legislações vigentes.
8. A VALIDADE DA HABILITAÇÃO
8.1 A presente convocação de que trata esta norma, tem validade somente para o ano 

de 2014, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para a matrícula no Curso Superior de Policia  
e Bombeiro Militar/2014.

9. DO FUNCIONAMENTO
9.1 O Curso Superior de Policia e Bombeiro Militar/2014, funcionará no espaço físico do 

Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP ou em outro espaço físico a ser definido posteriormente.
10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
10.1  Será publicado em Boletim Geral da Corporação, a homologação do Instituto de 

Ensino de Segurança do Pará – IESP, referente ao resultado final do processo seletivo para ingresso no 
Curso Superior de Policia e Bombeiro Militar/2014, devidamente aprovado pelo Exmº Sr. Comandante Geral 
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do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;
10.2 A homologação conterá o nome dos Oficiais Superiores APTOS.
11. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Os casos omissos serão resolvidos pelo Exm.º Senhor Comandante Geral, assessorado 

pelos Senhores Diretor de Pessoal, Diretor de Ensino e Instrução e o Presidente da Comissão de Justiça do 
CBMPA.

Marcio Alexandre Lima do Nascimento - CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

ANEXO “ A ”
FICHA DE INSCRIÇÃO

CSPBM/2014.
Dados do Candidato
Nome Completo: 
Posto/Grad: RG: CPF: 
Data Nascimento: Município: UF |__|__|
Endereço Completo: 
Tels. para contato: |__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__||

DDD Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
e-mail do candidato: 

Assinatura do candidato Data 
Dados da UBM
Nome do Comandante: UBM: 
e-mail da Unidade: Município: UF: |__|__|
Tels. para contato: |__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|
__|

DDD Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
Declaro que o militar acima mencionado esta no comportamento: 
Confirmo que as informações acima prestadas pelo requerente e por mim são verídicas, informo ainda, que 
sou do parecer FAVORÁVEL à inscrição do referido militar ao CSPBM/2014.

Assinatura do Comandante Data 
Para preenchimento exclusivo da DEI

COMPROVANTE DE ENTREGA DE FICHA DE INSCRIÇÃO
Data do Recebimento pela DEI / / Nome do recebedor: 
Nome do Candidato: 
Posto/Grad: UBM: 

ANEXO “ B ”
TERMO DE DESISTÊNCIA

Nome:

MF: RG:

Posto/Graduação: UBM:

O  Candidato  acima  identificado,  convocado  para  o  Curso  Superior  de  Policia  e  Bombeiro  Militar  -  
CSPBM/2014, Especialização em Gestão Estratégica em Defesa Social a ser realizado no Instituto de Ensino 
de Segurança do Pará - IESP. Conforme Edital Nº001/2014-DEI publicado no BG nº ____ de ___/___/___. 
DECLARA, de livre e espontânea vontade, que DESISTE DEFINITIVAMENTE de sua vaga ao Curso Superior 
de Policia e Bombeiro Militar 2014.
Estando ciente de que sua desistência poderá prejudicar-lhe em uma posterior promoção, haja vista que um 
dos pré-requisitos para a promoção ao posto de Coronel é possuir o Curso Superior de Bombeiro Militar ou 
Curso Superior de Policia e Bombeiro Militar.

Belém-PA, _____________________________

Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA MILITAR DESISTENTE

CMT DA UBM SUB CMT DA UBM
1º Testemunha 2º Testemunha
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B) EDITAL Nº 002- DEI 
PARA INGRESSO NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS E DELEGA-

DOS DE POLÍCIA/2014. 
1. DAS VAGAS
Serão disponibilizadas 03 (três) vagas para o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e 

Delegados de Polícia - CAODP/2014, a ser realizado no Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP.
2. PERÍODO DE HABILITAÇÃO PARA O CURSO APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

E DELEGADOS DE POLÍCIA- CAODP/2014.
A confirmação das inscrições para o CAODP/2014 deverá ser realizada no período de 14 

a 24 de Janeiro de 2014, na Diretoria de Ensino e Instrução, com o preenchimento da ficha de inscri -
ção (Anexo “A”). As referidas fichas deverão ser enviadas, através de ofício, até o dia 27 de Janeiro, 
no horário de 08 às 14 horas, para a Diretoria de Ensino. Esta orientação deve ser seguida por todos os 
comandantes imediatos dos militares que são candidatos ao CAODP /2014, do contrário, não serão aceitas 
as referidas inscrições.

2.1 DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE APERFEI-
ÇOAMENTO DE OFICIAIS E DELEGADOS DE POLÍCIA - CAODP/2014.

1-Ser Capitão Bombeiro Militar do Quadro de Combatente;
2-Não estar respondendo a Conselho de Justificação;
3-Não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por decisão administrativa ou judicial,  

ou por sentença passada julgada, durante o período correspondente a pena, mesmo quando em livramento  
condicional; 

4-Ter sido considerado apto no exame de saúde e no teste de aptidão física (TAF).
3. DOS OFICIAIS INTERMEDIARIOS CONVOCADOS, CONFORME ANTIGUIDADE.
Serão convocados os 03 (três) oficiais intermediários (Capitães BM) mais antigos do 

quadro de Combatentes, que ainda não possuem o CAO ou o CAODP, para inscrição ao curso em epigrafe, 
conforme relação abaixo. 

Ordem Posto Oficial Ultima Promoção

1 Capitão JACOB CRISTOVÃO  MACIEIRA 21 de abril de 2010

2 Capitão SHERDLEY  ROSSAS  CANSANÇÃO  NOVAES 25 de setembro de 2010

3 Capitão FABRÍCIO DA SILVA  NASCIMENTO 21de abril de 2011

*Relação fornecida pela Seção de Controle de Pessoal da Diretoria de Pessoal do CB-
MPA.

OBSERVAÇÕES:
a) Os  Oficiais  Intermediários  pré-selecionados  que  não  desejarem  frequentar  o 

CAODP/2014 deverão remeter TERMO DE DESISTÊNCIA (Anexo “B”) pela UBM, no máximo até 72h após 
publicação deste Edital, ficando o mesmo ciente de que sua desistência poderá prejudicar em uma posterior  
promoção, haja vista que o curso está sendo ofertado pela Corporação, e um dos pré-requisitos para a pro-
moção  a  Major  é  possuir  o  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  Bombeiros  Militar  ou  Curso  de 
Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados de Policia;

b) O Oficial BM pertencente ao quadro de Combatente, que preencher todos os pré-re-
quisitos e não estiver pré-selecionado conforme antiguidade, ou não concordar com sua classificação, deve-
rá fazer a comunicação a Diretoria de Pessoal, 48h após a publicação deste edital;

4. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE
Todos os Oficiais habilitados deverão comparecer para a Inspeção de Saúde, na POLI-

BOM, na data de 04 de fevereiro de 2014, às 8 horas, munidos dos resultados recentes dos exames abai-
xo relacionados:

PARA TODAS AS IDADES

01 Hemograma Completo

02 Glicemia de Jejum

03 VDRL

04 Triglicerídeos
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05 Colesterol Total e Frações

06 TGO

07 TGP

08 Uréia

09 Creatinina

10 Parasitoscopia das Fezes (DFB)

11 Urina Rotina (EAS)

12 Raio X Tórax PA e Perfil Esquerdo

13 Teste Ergométrico

14 Sorologias: HIV, Sífilis, doença de Chagas, Hepatite B e C

15 PCCCU (somente ao sexo feminino)

16 BETA HCG (somente ao sexo feminino)

*Relação de exames publicada no BG nº 110 de 21 de Junho de 2010
OBSERVAÇÕES:
a) Para a Inspeção de Saúde, serão validados os exames realizados com até 06 (seis) 

meses contados até a data de apresentação na POLIBOM;
b) A critério da Junta de Saúde Especial, outros exames complementares poderão ser 

solicitados aos Oficiais habilitados para melhor juízo de entendimento;
c) O Oficial pré-selecionado ao CAODP/2014, que for considerado  INAPTO pela Junta 

de Saúde do Corpo de Bombeiros, terá sua vaga remanejada para o próximo Curso de Aperfeiçoamento de  
Oficiais e Delegados de Policia, devendo realizar novamente os exames de Saúde;

d) Os Oficiais candidatos que estiverem lotados nos seguintes quartéis:  8° GBM e 10º 
GBM poderão realizar  suas Inspeções de Saúde na sede da referida UBM, sendo que os respectivos 
Comandantes deverão enviar as referidas atas de inspeção de saúde dos mesmos para a Diretoria de 
Ensino, até o dia 05 de fevereiro de 2014;

e)  Caso  as  referidas  atas  não  sejam  remetidas  no  prazo  acima,  os  Oficiais  pré-
selecionados serão considerados INAPTOS, no processo de ingresso ao CAODP/2014.

5. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INDIVIDUAL
5.1 Os Oficiais Aptos em Inspeção de Saúde deverão ser submetidos ao Teste de Apti-

dão Física, que será realizado no dia 12 e 13 de fevereiro de 2014, em local a ser divulgado, o qual tem 
por objetivo avaliar a condição de saúde física do candidato, condição indispensável para a realização do 
curso. Será utilizada, para fins de aferição dos exercícios a serem realizados no Teste de Aptidão Física, de-
vidamente aprovada pelo Comando da Corporação, a Portaria nº 645, de 26NOV07, do Gabinete do Co-
mando, publicado em aditamento de Boletim Geral n.º 26 de 11FEV08;

5.2 O Oficial deverá realizar os testes de aptidão física em dois dias consecutivos:
1º dia: NATAÇÃO, FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO, FLEXÃO ABDOMINAL;
2º dia: CORRIDA DE DOZE MINUTOS E FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA.
5.3 O Oficial que não atingir ao final da somatória das notas dos exercícios realizados, 

dentro da sua faixa etária especificada na Portaria nº. 645 GAB. CMDO de 26NOV07, no mínimo, o CON-
CEITO REGULAR, será considerado INAPTO e eliminado do referido Ingresso;

5.4 O Oficial selecionado ao CAODP/2014, que for considerado INAPTO no TAF terá sua 
vaga remanejada para o próximo Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados de Policia, devendo 
realizar novamente os exames de Saúde e TAF;

5.5 Os  Oficiais  candidatos  que  estiverem  lotados  nos  quartéis  fora  da  Região 
Metropolitana deverão realizar seu TAF em seus respectivos quarteis, sendo o Comandante do mesmo 
responsável pela realização do TAF, bem como o envio das referidas atas de aptidão fisica para a Diretoria 
de Ensino, até o dia 14 de fevereiro 2014;

5.6 Caso  as  referidas  atas  não  sejam  remetidas  no  prazo  acima,  os  oficiais  pré-
selecionados serão considerados INAPTOS, no processo de ingresso ao CAODP/2014.
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6. DA PRÉ-SELEÇÃO 
6.1 Serão considerados pré-selecionados, os oficiais intermediários que forem aptos na 

Inspeção de Saúde e TAF, dentro do numero de vagas.
7. DA MATRÍCULA
7.1 O Oficial intermediário áprovado em todas as etapas do Processo Seletivo do IESP, 

será matriculado no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados de Policia/2014;
7.2 No ato da matrícula, o Oficial passará à condição de Oficial-Aluno do CAODP/2014;
7.3 Como consequência dessa nova situação, o Oficial-Aluno:
a)  Passará  a  disposição  do  Instituto  de  Ensino  de  Segurança  do  Pará  -  IESP,  

permanecendo em suas funções nas unidades de origem;;
b) Fica sujeito às exigências do Regimento Interno do Instituto de Ensino de Segurança 

do Pará – IESP e o CEDPM e demais legislações vigentes.
8. A VALIDADE DA HABILITAÇÃO
8.1 A presente convocação de que trata esta norma, tem validade somente para o ano de 

2014, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para a matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de 
Oficiais e Delegados de Policia /2014.

9. DO FUNCIONAMENTO
9.1 O Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados de Policia /2014, funcionará no 

espaço físico do Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP ou em outro espaço físico a ser definido  
posteriormente.

10. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
10.1  Será publicada em Boletim Geral da Corporação, a homologação do Instituto de 

Ensino de Segurança do Pará – IESP, referente ao resultado final do processo seletivo para ingresso ao 
Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados de Policia /2014, devidamente aprovado pelo Exmº Sr.  
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

10.2 A homologação conterá o nome dos Oficiais Intermediários APTOS.
11. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Os casos omissos serão resolvidos pelo Exm.º Senhor Comandante Geral, assessorado 

pelos Senhores Diretor de Pessoal, Diretor de Ensino e Instrução e o Presidente da Comissão de Justiça do 
CBMPA.

Marcio Alexandre Lima do Nascimento - CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

ANEXO “ A ”
FICHA DE INSCRIÇÃO

CAODP/2013.
Dados do Candidato
Nome Completo: 
Posto/Grad: RG: CPF: 
Data Nascimento: Município: UF |__|__|
Endereço Completo: 
Tels. para contato: |__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|_|

DDD Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
e-mail do candidato: 

Assinatura do candidato Data 
Dados da UBM
Nome do Comandante: UBM: 
e-mail da Unidade: Município: UF: |__|__|
Tels. para contato: |__|__|__| - |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__||

DDD Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3
Declaro que o militar acima mencionado esta no comportamento: 
Confirmo que as informações acima prestadas pelo requerente e por mim são verídicas, informo ainda, que 
sou do parecer FAVORÁVEL à inscrição do referido militar ao CAODP/2014.

Assinatura do Comandante Data 
Para preenchimento exclusivo da DEI

COMPROVANTE DE ENTREGA DE FICHA DE INSCRIÇÃO
Data do Recebimento pela DEI / / Nome do recebedor: 
Nome do Candidato: 
Posto/Grad: UBM: 
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ANEXO “ B ”
TERMO DE DESISTÊNCIA

O(A)  Candidato(a)  acima  identificado(a),  convocado(a)  para  o  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Oficiais  e 
Delegados de Policia/2014 a ser realizado no Instituto de Ensino de Segurança do Pará - IESP. Conforme Edi-
tal Nº002/2014-DEI publicado no BG nº ____ de ___/___/___. 
DECLARA, de livre e espontânea vontade, que DESISTE DEFINITIVAMENTE de sua vaga ao Curso  de 
Aperfeiçoamento de Oficiais e Delegados de Policia/2014.
Estando ciente de que sua desistência poderá prejudicar-lhe em uma posterior promoção, haja vista que um 
dos pré-requisitos para a promoção ao posto de Major é possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e 
Delegados de Policia/2014.
Belém-PA, _____________________________

Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA                                    MILITAR DESISTENTE

CMT DA UBM                                                                                   SUB CMT DA UBM
1º Testemunha                                                                                      2º Testemunha

(Fonte: Nota nº 04/2014- DEI)

2 – NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÃO
Aprovo a Nota de Serviço de nº 01/2014, elaborada pela Coordenadoria Estadual de De-

fesa Civil - CEDEC, concernente aos procedimentos básicos quanto ao Plano de Contingência para o Enfren-
tamento de Desastres Hidrológicos para 2014.

(Fonte: Nota nº 01/2014 - CEDEC)

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

1 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 14JAN2014 a 12FEV2014, as férias regulamentares, referente ao 

ano de 2013, ao CAP QOBM CLEDSON DE SOUZA OLIVEIRA, do 1º GBS – Belém.
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro  o  período  de  férias,  referente  ao  ano  de  2013,  da  MAJ  QOBM  SAMARA 

CRISTINA ROMARIZ DE CARVALHO, do QCG/DAL – Belém, do mês de JAN2014 para DEZ2014.
Transfiro  o  período  de  férias,  referente  ao  ano  de  2013,  do  CAP QOBM  WAGNER 

ALÍPIO ESPÍRITO SANTO DA SILVA, do GMAF – Belém, do mês de JAN2014 para DEZ2014.
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Responde acumulativamente com a função que já exerce, o CAP QOBM FABRÍCIO DA 

SILVA NASCIMENTO, pelo Subcomando do 1º GBS – Belém, no período de 14JAN2014 a 12FEV2014, em 
razão do titular, o CAP QOBM CLEDSON DE SOUZA OLIVEIRA, encontrar-se em gozo de férias no referido 
período.

(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Passa  a  responder  pela  função  Chefe  do  Centro  de  Atividades  Técnicas  –  CAT do 
CBMPA, cumulativamente com a função que já exerce no periodo de 06JAN2014  a 20/01/2014, o MAJ 
QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA, em virtude do titular TCEL QOBM LUIS ALBERTO PAMPLONA DA 
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MF: RG:

Posto/Graduação: UBM:



CUNHA, em virtude do titular TCEL QOBM LUIS ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA encontra-se em gozo 
de férias no período, conforme publicado em Boletim Geral nº 06 de 09JAN2014.

(Fonte: Nota nº 03/2014 – CAT)

4 – ROUBO DE DOCUMENTO
O  2º  TEN  BM  RUBINETE MIRANDA  DE  SOUZA,  MF  3370143-1,  da  Reserva 

Remunerada, participou a Diretoria de Pessoal que lhe foi roubado o seguinte documento: (Registrado na 
UP MARITUBA –  Marituba  –  Seccional  29  –  2º  RISP-  22ª  AISP,  em  12JAN2014,  conforme  BOP nº 
00029/2014.000211-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 - SEGUIMENTO E REGRESSO
Tem  autorização  deste  Comando  o  MAJ  QOBM FRANCISCO  DA SILVA  JÚNIOR – 

Comandante do 9º GBM/Altamira, para deslocar-se no dia 31 de janeiro de 2014 e retornar no dia 03 de 
fevereiro de 2014 ai município de Santarém-PA, para tratar de assuntos particulares. Sem ônus para o 
Estado.

(Fonte: Nota nº 02/2014 – COP)

B – 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 INTERESSE PRÓPRIO
Do 4º GBM – Santarém para o 7º GBM – Itaituba 
SUB TEN BM WASHINGTON LUÍS CASTRO ALVES, MF 5421357-1.
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 01 a 30JAN2014, as férias regulamentares, referente ao ano de 

2013, ao SUB TEN BM PAULO EVERALDO DO NASCIMENTO SOUZA, do QCG/ALEPA – Belém.
Concedi no período de 23DEZ2013 a 21JAN2014, as férias regulamentares, referente ao 

ano de 2012, ao 3º SGT BM JOÃO VIEIRA DE MELO, do QCG/ALEPA – Belém.
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipei para o período de 06JAN a 04FEV2014, as  férias regulamentares, referente 

ao ano de 2013, do SD BM ANDERSON DENYS BANDEIRA VASCONCELOS, do 12º SGBM/I – Bragança, 
prevista para o mês de JUN2014.

(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Transfiro  o  período  de  férias  regulamentar  referente  ao  ano  de  2012,  conforme 
ADITAMENTO AO BG 226-04DEZ2013, do mês de dezembro de 2013 para o mês de janeiro de 2014, do 
SUBTEN BM Carlos Benedito de Lima Pereira, do Centro de Atividades Técnicas, em razão do mesmo não 
ter gozado suas férias regulamentares por estar em junta médica para tratamento de pessoa de sua família 
(filha).

(Fonte: Nota nº 02/2014 – CAT)

4 - LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO
Concedi  a  contar  do  dia  22NOV2013,  ao  SD BM JOSÉ  ROBERTO ALMEIDA DOS 

SANTOS, do 11º SGBM/I - Belém, 02 (dois) dias de Dispensa do Serviço Fora do Aquartelamento.
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – LUTO – CONCESSÃO
Concedi no período de 13 a 20JAN2014, ao 3º SGT BM JOEL FIEL DE LIMA JUNIOR, 

da 5ª SBM/I – Mangueirão, 08 (oito) dias de luto, em consequência do falecimento de seu pai, conforme o 
Art. 67, Inciso II e 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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6 – ROUBO DE DOCUMENTO
O  SD BM  SÉRGIO DE  JESUS  CORRÊA,  MF  57189117-1,  do  11º  GBM –  Breves, 

participou a Diretoria de Pessoal que lhe foi roubado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual -  
277, em 09JAN2014, conforme BOP nº 00277/2014006510-9).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – MUDANÇA DE NOME DE GUERRA
Fica mudado o nome de guerra do SD BM SANDROELSON SANTANA DOS SANTOS, 

do 5º SGBM/I – Capanema, de SANTANA para SANTOS.
(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

8 – DESOBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE EXPEDIENTE E SERVIÇO
Fica desobrigado de comparecer ao expediente e serviço,  o SUBTEN BM ANTÔNIO 

JAIME BARBOSA COSTA,  MF 5211590-1,  do  9º  SGBM/I  –  Cametá,  em virtude  do  referido  militar  ter 
completado 91 (noventa e um) dias do pedido de Reserva Remunerada, sem prejuízo da percepção da 
remuneração, conforme o Art. 323 da Constituição do Estado do Pará c/c art. 1° da Lei Complementar n° 04 
de 22NOV1990.

(Fonte: Nota nº 10, de 15JAN2013 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

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

Concedo ao CAP QOBM MOISES TAVARES DE MORAES MF: 5824036 – 1; (20) vinte 
dias de prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar -  IPM,  instaurado por meio da 
Portaria nº 036/2013 - IPM – Subcmd° Geral, de 30 de outubro de 2013, de acordo com os termos do art.20,  
§ 1° do Código de Processo Penal Militar. Referência: Ofício nº 020/2013 – IPM.

(Fonte: Nota nº 02/2014 – Subcomando GEral)

2 - RECURSO HIERÁRQUICO
A)  REQUERENTE: ANTÔNIO  ARLAN DAS  NEVES  FILHO,  RG:  4983461,  MF 

57173908/1;
ADVOGADO: ANDRÉ FELIPE DE SOUZA BARRETO – OAB/PA 18.921.
ASSUNTO: Requer por meio de Recurso Hierárquico referente a Portaria nº 036/2013 – 

PADS do 12º SGBM de 21 de maio de 2013, publicada em Boletim Geral nº 103 em 05/06/2013, que 
culminou com a punição do SD BM ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES FILHO,  RG: 4983461, com 10 (DEZ) 
dias de PRISÃO.

I – FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do SD ANTÔNIO ARLAN 

DAS  NEVES  FILHO,  RG:  4983461,  MF  57173908/1  pelos  fatos  constante  no  PADS  Portaria  nº 
036/2013/PADS –  do 12º SGBM de 21 de maio de 2013, 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 
faltado à Formatura Geral do 12º SGBM no dia 05 de abril de 2013, ato continuo teria faltado o serviço de  
proteção balneária na Praia de Ajuruteua no dia 06 de abril de 2013 .

O  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato  Administrativo  junto  ao 
Comando  do  12º  SGBM  solicitando  abrandamento  da  punição  imposta,  considerando  que  a  sanção 
disciplinar imposta de 10 (dez) dias de prisão teria sido exagerada. Destarte, tal pedido de Reconsideração 
de Ato não foi deferido por parte do Comando do 12º SGBM, sendo assim mantida a punição disciplinar  
proferida na Solução do PADS ora mencionado.

Não obstante, o Militar em tela, fazendo gozo do direito consubstanciado pelos artigos 
141, 142, 143, II e 145, §§ 1º e 2º da Lei 6.833/06 interpôs RECURSO HIERARQUICO alegando que “a 
escala em questão não obedeceu o prazo legal para a sua publicação, pois deveria ter sido publicada no 
prazo mínimo de 48 horas antes do serviço, porem foi publicada menos de 24 horas antes, o que dificultou 
que o requerente tivesse conhecimento da mesma”

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, recebo tempestivo e passo a decidir;
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III-  DA RECONSIDERAÇÃO  DA PUNIÇÃO  OBSERVANDO  A ADEQUABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE.

O recorrente  entrou  com pedido  de  reconsideração  de  ato,  uma  vez  que  a  decisão 
imposta está fora dos liames da adequabilidade e razoabilidade bem como a proporcionalidade da decisão, 
onde a punição imposta de 10, dez dias de Prisão é severa demais para a conduta a qual lhe é imputada,  
mas ao reanalisar no bojo do processo a inquirição do próprio acusado às fls. 29 dos autos, informa que  
faltou a formatura geral no dia 05 de abril de 2013, alegando que estaria com problemas de saúde, mas só 
comparecendo para cuidados médicos às 20h30min do referido dia, conforme atestado de comparecimento 
às fls. 12, contudo faltou ao serviço de prevenção no dia seguinte, conforme escala fls, 09 dos autos, e  
relatório fls, 10, onde o militar não entrou em contato nem comunicou a impossibilidade de montar o serviço,  
uma vez que como alega em sua defesa ligou informando o motivo de haver faltado a formatura no dia 05 de 
abril às 11h15min, em contato com SD ALENCAR, fls, 36,  que informou o graduado de dia o ST EDIVALDO,  
fls, 32 dos autos, onde suas alegações de defesas divergem das provas constantes no autos, fls. 12, 13-B e 
15,  onde as testemunhas às fls. 33, 34, confirmam que o mesmo faltou ao serviço de prevenção a praia de  
Ajuruteua  no  dia  06  de  abril  de  2013,  onde  o  mesmo  não  comunicou  nem  informou  o  motivo  da 
impossibilidade de montar o serviço, a vasta ficha disciplinar do acusado fls. 24 e 25, não lhe é favorável, 
onde o mesmo é reincidente e transgressões dessa mesma natureza,  onde o mesmo não demonstra a 
correção de atitudes, concorrendo para a indisciplina no CBM/PA e o bom andamento do serviço, sem lhe 
aproveitar  circunstâncias  atenuantes,  somente  agravantes,  por  ser  reincidente  em transgressões  dessa 
mesma natureza,   estar no comportamento MAU, com a sua conduta foi  indisciplinado, não atuou com 
profissionalismo e não cumpriu os regulamentos ao qual se encontra submetido.

Onde a punição encontra-se dentro dos requisitos da razoabilidade, dentre os quais a lei 
6.833 de 13 de fevereiro de 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”
Bem como a punição imposta devido a gravidade dos fatos constituírem atos de natureza 

média, e para não trazer maiores prejuízos ao acusado, onde suas condutas afetam substancialmente a  
Hierarquia e a Disciplina no CBM/PA;

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 3º A transgressão será considerada de natureza “Média” quando não se enquadrar nas 

hipóteses dos parágrafos anteriores.  
Onde  a  punição  imposta  encontra-se  dentro  dos  requisitos  legais  da  razoabilidade  e 

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

IV – CONCLUSÃO
1 -  Indefiro  o  pedido de Recurso Hierárquico  impetrado  pelo  Nobre  Defensor  (André 

Felipe  de  Souza  Barreto  –  OAB/PA 18.921)  do  SD BM ANTÔNIO  ARLAN DAS NEVES FILHO –  MF: 
57173908-1, RG: 4983461, e mantenho a punição pelo Comandante do 12º SGBM – Bragança, de 10 (DEZ) 
dias de PRISÃO, por ter infringido os Art. 6º, incisos II e V; Art. 17, incisos, XVII, Art. 18, incisos VII e XI e Art.  
37, incisos, XX e L, Sem incidir em Atenuantes, com Agravantes do Art. 36, incisos, I, II e III, Transgressão de  
natureza Média por incidir no Art. 31, § 3º, Ingressa no comportamento “MAU”. Todos os artigos e incisos da 
Lei Estadual 6.833/2006, mantenho a punição publicada em Boletim Geral nº 193 em 15 de outubro de 2013;

2 - O Comandante do Militar deve estar ciente da decisão deste Recurso Hierárquico, 
após publicação em Boletim Geral, executar a nota de punição, publicada em Boletim Geral nº 193 de 15 de  
outubro de 2013, uma vez que não cabe mais recurso Administrativo desta decisão, conforme previsão do 
Art. 145, e Art. 48, §1º da Lei Estadual 6.833/2006;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 17 de dezembro de 2013.

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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B) REQUERENTE: AFONSO RIBEIRO DA COSTA, MF: 5428599-1.
ADVOGADO: EUDE LUIS FERREIRA SOBRINHO, OAB/PA nº 11.229.
ASSUNTO: Requer Recurso Hierárquico de ato administrativo referente a  Portaria nº 

002/2013-COP, de 14JAN2013. Que culminou com a punição do SGT BM AFONSO RIBEIRO DA COSTA, 
MF: 5428599-1, com 10 (dez) dias de detenção.

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

conduta do militar SGT BM AFONSO RIBEIRO DA COSTA, MF: 5428599-1, do 1º Grupamento de Busca e 
Salvamento, que em tese, no dia 29 de dezembro de 2012, quando na função de comandante da guarnição 
de guarda-vidas no balneário de Mosqueiro, por ocasião da Operação Réveillon/2012, teria dispensado a 
guarnição de Guarda-Vidas,  sem a permissão de quem de direito,  causando sérios embaraços ao bom 
andamento do serviço. E após análises das provas testemunhal e documental, juntado aos autos, o militar foi  
punido com 10 (dez) dias de detenção.

O recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo, perante aquele 
Comandante Operacional que abrandou a punição e fixou a punição de 10 (dez) dias de detenção para 08 
(oito) dias de detenção, conforme Boletim Geral nº 231 de 11DEZ2013, perante esta decisão o recorrente 
interpõe Recurso Hierárquico solicitando que: “Isto posto, e considerando o que mais consta dos autos, deve 
ser julgado improcedente as acusações imputadas ao recorrente, ABSOLVENDO-O, pelos argumentos já 
exaustivamente expostos nas alegações finais  e,  ainda,  na hipótese de se manter  a punição,  deve ser 
observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o acusado encontra-se no “BOM” 
comportamento; Nestes termos, pede e espera deferimento”.

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,  presente  a 
tempestividade, passo a decidir;

III- DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PRESENTE RECURSO.
O recorrente  entrou  com pedido  de  reconsideração  de  ato,  uma  vez  que  a  decisão 

imposta está fora dos liames da razoabilidade e proporcionalidade da decisão, onde a punição imposta de 
08,  oito dias de Detenção é severa demais para a conduta a qual  lhe é imputada, mas ao analisar o 
processo a inquirição do próprio acusado às fls. 11 e 12 dos autos, bem como das testemunhas às folhas, 15, 
16, 19, 20, 23, 27, 31, 35, 40, 44, 76, 79, 81, 83, 100, confirmam a conduta do militar ao qual lhe é imputada,  
que no dia 29 de dezembro de 2012, informa que a guarnição chegou para montar o serviço de prevenção no 
balneário de Mosqueiro,  mas por problemas referidos a diárias resolveu por conta própria,  sem solicitar 
melhores esclarecimentos nem autorização de seu superior imediato e Comandante da Operação naquela 
localidade, liberar os militares que ali estavam, ferindo assim um dos princípios basilares da corporação que 
é a Hierarquia, onde o próprio acusado confirma a conduta ao qual lhe é imputada, sendo observado a 
atenuantes e agravantes do militar, a norma transgredida em termos precisos e sintéticos e a especificação 
da norma transgredida, a classificação da transgressão, a punição imposta e demais requisitos legais, foram 
observados na aplicação da punição ao militar, bem como a prática da transgressão foi durante a execução 
do serviço na presença de subordinado e perante a tropa, violando os princípios da legalidade e da disciplina 
ao qual está subordinado, não havendo até o momento provas ou fatos novos que possa ensejar a mudança 
da punição imposta, diante do recurso interposto perante este chefe do EMG e Subcomandante Geral do 
CBM/PA.

IV - CONCLUSÃO
Indefiro o pedido de Recurso Hierárquico e mantenho a punição imposta ao  SGT BM 

AFONSO RIBEIRO DA COSTA, MF: 5428599-1, de 08 (OITO) dias de DETENÇÃO. Boletim Geral nº 231 de 
11DEZ2013, Por ter violado o Art. 17, incisos X, XVII, Art. 37, Incisos, XXIV e LVI; com Atenuantes do Art. 
35, inciso, I, II, IV, VI; Com Agravantes do Art. 36, incisos II, V, VI e IX; transgressão de natureza “LEVE”, 
por incidir no artigo 31, §1º, incisos, I e II. Todos os dispositivos da Lei nº 6.833/2006.

 O Comandante do Militar deve estar ciente da decisão deste Recurso Hierárquico, após 
publicação em Boletim Geral, executar a nota de punição, uma vez que não cabe mais recurso Administrativo 
desta decisão, conforme previsão do Art. 145, e Art. 48, §1º da Lei Estadual 6.833/2006.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 17 de janeiro de 2014.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBM/PA
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3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A) Analisando os Autos da Sindicância procedida por determinação deste Subcomando, 

por meio da Portaria nº 036/2013 – Subcmdº Geral, de 03 de SET 2013, cujo encarregado foi o Subten BM 
Alberto Cláudio Machado de  Souza,  que teve o intuito de apurar os fatos contidos nos documentos que 
versam sobre o extravio da arma de fogo, pertencente ao  Cb BM ALEXANDRE LEMOS CARVALHO DA 
SILVA - RG 4328827, conforme B.O.P nº 00004/2013.007607-3.

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

face dos fatos apurados houve crime de natureza comum e transgressão da disciplina bombeiro militar, 
devido o referido sindicado não ter o devido zelo, extraviando por ação, bem pertencente a ele, estando o 
mesmo sob  sua  responsabilidade;  portando  e  possuindo  arma  de  fogo  em desacordo  com as  normas 
vigentes; não obedecendo às regras básicas de segurança e não tendo cautela na guarda de arma própria  
ou  sob  sua  responsabilidade,  conforme  previsto  no  Código  de  Ética  e  Disciplina  (Lei  nº  6.833,de 
13FEV2006).

2)  Determinar  a  confecção  da  Portaria  para  instauração  de  Processo  Administrativo 
Disciplinar Simplificado - PADS, para apurar as transgressões apontadas na conclusão da Sindicância acima 
citada. Assim como, encaminhar os Autos da Sindicância à Justiça Comum para as devidas providencia que 
o caso requer. À Assistência do Subcomando para providências;

3) Publicar em Boletim Geral a presente solução da Sindicância. À Ajudancia Geral para 
providências;

4) Cumpra-se.
Belém-PA, 26DEZ2013.

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

B) Analisando os autos de Sindicância procedido por determinação deste Comando do 6° 
SGBM/I- Mosqueiro, através da da portaria n° 001/2013 - Gab. Cmd°, tendo por sindicante o SUBTEN BM 
JOSÉ  AVELINO DE SOUZA NETO, com escopo de apurar a denuncia de que no dia 01 de setembro de 
2013, durante a prevenção de guarda-vidas, envolvendo os militares 3° SGT BM JOÃO  HERMÍNIO DIAS 
FEIO e o SD BM CLEITON ALVES DE OLIVEIRA CORRÊA.

RESOLVO:
1) Concordar com a solução dada pelo encarregado da Sindicância de que o fato apurado 

não  apresenta  indícios  de  crime  militar  e  transgressão  da  disciplina  por  parte  do  3°  SGT BM  JOÃO 
HERMÍNIO DIAS FEIO e o SD BM CLEITON ALVES DE OLIVEIRA CORRÊA, por número insuficiente de 
testemunha, conforme lei n° 6.883/2006 e art. 175 do Código de Ética e Disciplina, combinado com a Lei n° 
1002 de 21 de outubro de 1969, art. 439, alínea “E”;

2) Publicar em Boletim Interno a presente Solução de Sindicância, à B/1 do 6° SGBM/I – 
Mosqueiro para providenciar a respeito;

3) Enviar uma cópia dos autos da Sindicância ao Subcomandante Geral e arquivar uma 
cópia no 6° SGBM/I- Mosqueiro;

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

ELIAS DE LIMA ROCHA – MAJ QOBM
Comandante do 6° SGBM/I - Mosqueiro

C) Analisando os autos de Sindicância, instaurada através da portaria n° 054 de 23 de 
outubro de 2013, publicada no Boletim Interno n° 042 de 25 de outubro de 2013, cujo encarregado  foi o 2° 
SGT BM LUIS ALBERTO SOARES DA PAIXÃO, que teve como escopo de apurar o fato ocorrido no dia 12 
de outubro de 2013 às 18h30m, quando os militares do 4° SGBM ao retornarem do serviço de guarda vidas 
da  praia  do  Atalaia  ao  adentrarem no  ônibus  de  placa  JTP 3361 que  faz  a  linha  Atalaia-  Salinas,  de 
propriedade do Sr. EDSON LUIZ SILVEIRA ALVES, mais conhecido na cidade de Salinas com “Lembreia”  
teria, em tese, constrangido os militares em decorrência da quantidade de passe livre disponível no interior 
do coletivo.

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

que não há indícios de crime de natureza militar ou civil,  tampouco transgressão da disciplina Bombeiro 
Militar  por  parte  dos  militares:  CB  BM  MARCELO LIMA OLIVEIRA,  CB  BM  EDMILSON  DA  JESUS 
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SARMENTO, CB BM ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA, SD BM  AILSON ROBERTO DA SILVA LELES 
e SD BM RENATO  DO NASCIMENTO NOBREGA, todos do 4° SGBM, pois conforme consta nos autos os 
militares  não  tiveram tratamento  cordial  por  parte  do  supracitado  condutor  do  veículo,  bem como  no 
desenrolar do procedimento , na data de 15 de novembro de 2013, no interior do quartel do 4° SGBM, por 
ocasião da operação proclamação da república, quando grande parte do efetivo encontrava-se em forma, 
inclusive os militares denunciantes, onde o Sr. EDSON LUIZ SILVEIRA ALVES compareceu e fez a retratação 
com pedidos de desculpas (Fl 29) informando desconhecer a Lei que regulariza o número de vagas para  
passe livre, bem como  desconhece que existia especificação na Lei Orgânica do Município de Salinópolis, o 
que também não foi apresentado na denuncia pelos militares ofendidos, que no dia do ocorrido o supracitado  
condutor se encontrava no último horário de viajem demonstrando cansaço e alto nível de estresse por ter 
trabalhado  durante o dia e que não foi a intenção em destratar qualquer militar da corporação, onde a 
retratação  foi aceita por todos os militares presentes e optaram pelo arquivamento  da Sindicância.

2) Deixar de ser encaminhada cópia dos autos ao Ministério Público de Salinópolis em 
decorrência do pedido de retratação e aceito pelos militares, bem como insuficiência de provas quanto ao 
constrangimento sofrido;

3) Arquivar os autos de sindicância na 2ª seção do 4º SGBM. Ao Chefe da 2ª seção para 
as providências;

4) Remeter uma via dos autos ao Ilmº. Sr. CEL QOBM Subcomandante Geral do CBMPA 
para homologação e publicação da Solução em Boletim Geral, providencie o assistente do Comando.

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

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GOÉS – MAJ QOBM
Comandante do 4° SGBM

D) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da  Portaria nº 028/2013 – Subcomando Geral, de 23 de agosto de 2013, cujo encarregado foi 
nomeado o 1º TEN BM DIANA FERNANDES DAS CHAGAS, MF: 54184148-1, que visa apurar a conduta do 
SUBTEN BM  RENATO  PALHETA RODRIGUES,  MF:  5430470-1,  que  estaria,  em tese,  perseguindo  o 
declarante por conta de este não acatar a suposta indicação para o serviço de poda e corte de árvore;

 
RESOLVO:
1. Concordar com a solução a que chegou o encarregado da Sindicância, que em virtude 

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar,  bem como não 
ficou constatado, indícios de Transgressão da Disciplina, por parte do militar sindicado uma vez que as 
provas carreada aos autos e após inquirição do ofendido às fls, 39, informa que está sendo perseguido pelo  
sindicado, mas o mesmo não apresentou provas, materiais, ou testemunhas que pudessem ser inquiridas 
que possam corroborar com tal acusação, ficou constatado que o sindicado está exercendo seu direito de 
condômino e proprietário do imóvel ao qual o ofendido é sindico, bem como é dever de todos comunicar aos  
órgãos competentes qualquer irregularidades que venha presenciar  ou ocorrer  que possa influenciar  ou 
prejudicar o mesmo ou o meio ambiente, e por falta de material probante nos autos, arquive-se.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância, A ajudância Geral para 
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;

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 17 de janeiro de 2014.

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

E) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da Portaria nº 044/2013 – Subcomando Geral, de 04 de novembro de 2013, cujo encarregado foi  
nomeado o 1º TEN QOABM MARIO AUGUSTO SILVA DONZA, MF: 5398118-1, que visa apurar a conduta 
do  SUBTEN  BM RUBENS MATOS  DA  SILVA,  MF:  5620716-1,  que  versam  sobre  um  possível 
desentendimento entre o Sr. Silvio Pinheiro da Silva, RG: 5430712, e o sindicado, em decorrência de uma 
possível colisão entre o automóvel do ofendido (Taxi – Voyage – Placa: OTH-3177) e o veículo particular do 
sindicado (Corolla – Placa: 0043) na avenida Assis de Vasconcelos, próximo à praça da Republica, no dia 13 
de outubro de 2013, por volta das 04h30min – Belém/PA;

RESOLVO:
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1. Concordar com a solução a que chegou o encarregado da Sindicância, que em virtude 
das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza civil ou militar, bem como não ficou 
constatado, indícios de Transgressão da Disciplina, por parte do militar sindicado uma vez que as provas 
carreadas aos autos e após inquirição das testemunhas às fls, 16, 20, 23, 27, 29, não foi possível constatar  
indícios de crime ou transgressão da disciplina Bombeiro Militar, onde o ressarcimento dos danos materiais  
que supostamente foi efetuado pelo sindicado, deverá ser requerido na esfera civil, e por falta de provas que  
possa imputar crime ou transgressão da disciplina por parte do militar sindicado, arquive-se.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância, A Ajudancia Geral para 
providência;

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;

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

Belém-PA, 17 de janeiro de 2014.

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

f)  Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da Portaria nº 049/2013 – Subcomando Geral, de 07 de novembro de 2013, cujo encarregado foi  
nomeado o SUBTEN BM SERGIO RONALDO DA SILVA, MF: 5399165-1, que visa apurar a conduta do 2º 
SGT BM EDMILSON SOARES LIMA,  MF: 5601568-1, em razão de fato ocorrido no dia 16 de outubro de 
2013, por volta das 20h00min, na Rua Mucajás, Passagem Helena – Bairro do Guamá – Belém/PA;

RESOLVO:
1. Concordar com a solução a que chegou o encarregado da Sindicância, que em virtude 

das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza Civil ou Militar,  bem como não 
ficou constatado, indícios de Transgressão da Disciplina, por parte do militar sindicado uma vez que as 
provas carreada aos autos e após inquirição do ofendido às fls, 16, o mesmo afirma que foi ameaçado pelo 
referido  militar,  fato  não confirmado pela  testemunhas às  fls,  21,  que  não presenciou  qualquer  conduta 
incompatível  do  sindicado,  mas  sim  do  denunciante,  bem  como  o  sindicado  não  apresentou  rol  de 
testemunhas que pudessem ser inquirida ou provas materiais que possa imputar ao sindicado crime ou 
transgressão da disciplina, e por falta de material probante nos autos, arquive-se.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância, A ajudância Geral para 
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;

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 17 de janeiro de 2014.

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

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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