
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 28 DE JANEIRO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 19

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE JANEIRO DE 2014 (QUARTA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL BM ROGER
Supervisor de Área CAP BM PABLO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ELILDO
2º Turno: CAP BM ARLENSON

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

Perito de Incêndios e Explosões TEN CEL BM FURTADO
TEN BM ISIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO

Aprovo  a  Nota  de  Serviço  nº  001/2014-CAT,  concernentes  OPERAÇÃO  BELÉM 
SEGURA, AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS TÉCNICAS NOS BAIRROS DA REGIÃO METROPOLITANA 
BELÉM, a serem executados durante o mês de janeiro de 2014, com o objetivo de realizar  operações 
ostensivas  com  caráter  preventivo,  no  intuito  de  minimizar  o  risco  de  sinistro  nos  estabelecimentos 
comerciais, industriais e multifamiliares, visando contribuir para a incolumidade dos bens patrimoniais e da 
vida  da  sociedade  belenense,  buscando  orientar  seus  responsáveis,  quanto  aos  procedimentos  de 
segurança contra incêndios e controle de pânico, com vista a se fazer cumprir as normas de segurança de 
acordo com a legislação vigente.

(Fonte: Nota nº 002/2014 – Diretoria de Serviços Técnicos do CBMPA)

2 - PROCESSO SELETIVO.
EDITAL Nº 001, 28 DE JANEIRO DE 2014.
PROCESSO  SELETIVO  INTERNO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE SARGENTOS 

CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS/2014.
1- DAS VAGAS
Serão ofertadas 40 (quarenta) vagas somente à habilitação para o ano de 2014, sendo 

20 (vinte) vagas por critério de antiguidade e 20 (vinte) vagas por critério de seleção intelectual, de acordo 
com a Lei nº 6.669 de 27JUL 2004 e Decreto nº 2.115 de 23MAR2006, Resolução nº 50 de 21MAI1998 –  
CONTRAN, Portaria GAB.CMDO. nº 645, de 26NOV2007 e Parecer nº 108/2007 - COJ de 13AGO2007 e 
122/2007 – 24SET2007, e outras.

 
2 - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO.
As inscrições para a seleção ao CFS BM COV/2014 estarão abertas no período de 29 

de janeiro a 14 de fevereiro de 2014. A ficha para inscrição estará disponibilizada no site da corporação 
www.bombeiros.pa.gov.br, a qual deverá ser preenchida e apresentada na Diretoria de Pessoal, até o dia 14 
de  fevereiro  de  2014,  das  08h00  às  14  horas,  mediante  ofício  assinada  pelo  Comandante  ou 
Subcomandante, Diretor ou Chefe imediato da Unidade a qual pertence o candidato.

3 - DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO 
AO CFS – Condutor e Operador de Viaturas/2014:

3.1 - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
Ter, no mínimo, QUINZE ANOS de efetivo serviço na Corporação;
Ter, no mínimo, CINCO ANOS na graduação de Cabo;
Ter frequentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou CAC);
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Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial Militar ou Civil, a que 

tenha sido indiciado;
Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante 

o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
Não seja considerado desertor;
Não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar; e
Não seja considerado desaparecido ou extraviado.

3.2 - POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO INTELECTUAL:
Ter no mínimo, TRÊS ANOS na graduação de Cabo;
Ter frequentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou CAC);
Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
Não estar preso preventivamente em virtude de inquérito policial, militar ou civil, a que 

tenha sido indiciado;
Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante 

o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse particular;
Não ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço bombeiro militar;
Não ser considerado desertor;
Não ser considerado desaparecido ou extraviado

3.3 - Os candidatos serão classificados pelo critério de antiguidade e seleção intelectual 
de acordo com a apuração feita nas inscrições, ou seja, para fins de antiguidade serão considerados, após 
apuração  e  homologação  das  inscrições,  os  20  (vinte)  cabos  mais  antigos  inscritos  e  com  suas 
documentações aprovadas. Para o critério de seleção intelectual, serão considerados os 20 (vinte) cabos  
aprovados em todas as fases do certame.

3.4 - O exame intelectual será realizado em três polos: BELÉM, MARABÁ e SANTARÉM, 
sendo necessária a inscrição de no mínimo 20 (vinte) candidatos para a efetivação do polo de realização da  
prova. Para tanto, na ficha de inscrição do candidato haverá um campo em que o mesmo deverá escolher 
seu polo de realização de exames. Uma vez realizada a escolha, o candidato deverá realizar todas as 
etapas do certame no local escolhido. Não serão aceitas mudanças de pólo, salvo deferimento favorável em 
conjunto dos Diretores de Pessoal e de Ensino e Instrução. No caso de aprovação do candidato em todas 
as etapas do certame, esta mesma escolha valerá para a frequência ao curso.

3.5 - Os candidatos inscritos pelo critério de antiguidade que não forem pré-selecionados 
dentro das vagas disponíveis serão automaticamente inscritos para participarem pelo critério de seleção 
intelectual.

4 - DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSCRIÇÃO (AMBOS OS CRITÉRIOS):
Ficha  de  Inscrição,  devidamente  preenchida  e  assinada  pelo  Comandante  e/ou 

Subcomandante, Diretor ou Chefe imediato da Unidade a qual pertence o militar;
Carteira de Identidade (cópia);
Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria “D”;
Certificado do Curso de Formação de Cabos ou Curso de Adaptação a Cabos ou cópia  

do Boletim Geral com Ata de Conclusão de Curso (cópia).
 
5 - DO PROCESSO SELETIVO:
5.1 – Critério Antiguidade:
O processo seletivo será realizado em quatro etapas, todas de caráter eliminatório e, 

será aplicado somente para os candidatos inscritos no Processo Seletivo por Antiguidade:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
2ª Etapa: Exame de Inspeção de Saúde;
3ª Etapa: Exame de Aptidão Física.
4ª Etapa: Prova Prática de Direção.
5.2 – Critérios Seleção Intelectual
O processo seletivo será realizado em cinco etapas, todas de caráter eliminatório e, será 

aplicado somente para os candidatos inscritos pelo critério de seleção intelectual:
1ª Etapa: Análise das Inscrições;
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2ª Etapa: Exame Intelectual;
3ª Etapa: Inspeção de Saúde;
4ª Etapa: Exame de Aptidão Física.
5ª Etapa: Prova Prática de Direção.

5.2.1 - EXAME INTELECTUAL (somente para o critério de seleção intelectual)
5.2.1.1 - Constará de uma prova escrita de conhecimentos profissionais, constituída de 

60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas, das quais apenas uma será correta,  
e esta deverá ser marcada no cartão resposta, constando das Disciplinas Profissionais Bombeiro Militar, a  
saber: 20 (vinte) questões de Código de Trânsito Brasileiro e Direção Defensiva; 10 (dez) questões de 
Legislação e Regulamento, 10 (dez) questões de Primeiros Socorros, 10 (dez)  questões de  Língua 
Portuguesa, 05 (cinco) questões de Física e 05 (cinco) questões de Matemática.

 
5.2.1.2  -  O  exame  intelectual  para  a  Seleção  Interna  ao  Curso  de  Formação  de 

Sargentos BM Condutor e Operador de Viaturas/2014 deverá ser realizado em data, local e horário a ser 
definido e publicado em Boletim Geral e site oficial do CBMPA.

5.2.1.3 - Para classificação no exame intelectual, o Candidato deverá obter o mínimo de 
50% (cinquenta por cento) de acertos do total da prova. 

5.2.1.4  -  O  resultado  do  exame  intelectual  de  Conhecimentos  Profissionais  será 
divulgado, em ordem decrescente de pontos, sendo convocados para o Exame de Saúde, os candidatos 
aprovados, seguindo rigorosamente a ordem de classificação, até o limite máximo das vagas oferecidas 
para o QBMP, ou seja, os 20 (vinte) primeiros colocados no certame.

5.2.1.5 - Para fins de aprovação será considerada a média geral de pontos do candidato 
classificado,  em  rigorosa  ordem  decrescente.  No  caso  de  empate,  serão  considerados  os  seguintes 
critérios:

1º - O candidato mais antigo em relação ao tempo na graduação;
2º - O candidato de maior idade;

6 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME INTELECTUAL
A Diretoria de Pessoal divulgará a relação dos candidatos aprovados e classificados no 

Exame Intelectual  do  Processo  Seletivo  ao  CFS BM CONDUTOR E OPERADOR DE VTRV/2014,  em 
Boletim Geral  da Corporação,  no site  www.bombeiros.pa.gov.br  e  no quadro de avisos da Diretoria  de 
Pessoal, em data a ser definida.

7. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
Todos os  candidatos  habilitados  deverão comparecer  para  a  Inspeção de Saúde na 

Diretoria de Saúde ou em Junta Regular (Polícia Militar ou Exército Brasileiro) a ser homologada pela Junta  
de Saúde do CBMPA, em datas a serem definidas e publicadas em Boletim Geral e no site oficial do 
CBMPA:

Exames Observação

Hemograma
Uréia
Creatina
Colesterol Total e Frações
Triglicerídios
V.D.R.L
Glicemia
Parasitoscopia das Fezes (DFB)
Urina (EAS)
TGO
TGP 

 
 
 
 
 

Comum a todas as inspeções

RX do Tórax (PA) Com laudo

Eletrocardiograma Aos militares < 40 anos

Teste Ergométrico Aos militares masculinos com > 40 anos

PSA e Ultrassom da Próstata Aos militares masculinos com > 40 anos

Mamografia                                             As militares femininas com > 35 anos

Preventivo Câncer Colo Uterino – PCCU As militares femininas
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7.1 - A critério da Junta de Saúde Especial, outros exames complementares poderão ser 

solicitados aos candidatos aprovados para melhor juízo de entendimento;
7.2 - O candidato que for considerado INAPTO pela Junta de Saúde, será eliminado da 

Seleção Interna, devendo ser convocado o candidato imediatamente subsequente, de acordo com o critério, 
para realização de etapa anterior, desde que o mesmo tenha sido classificado.

8. DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA INDIVIDUAL (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
8.1 - Os Candidatos Aptos na Inspeção de Saúde deverão ser submetidos ao Exame de 

Aptidão Física o qual tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, condição indispensável para  
execução  do  esforço  exigido  pelos  cursos  (conforme  tabela  do  Exame  de  Aptidão  Física  vigente  na 
Corporação). Será utilizado, para fins de aferição dos exercícios a serem realizados no Teste de Aptidão 
Física, o Manual de Treinamento Físico Militar, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da  
Corporação, na Portaria n.º 645, de 26/11/07, do Gabinete do Comando. Os testes de aptidão física serão 
realizados em datas, locais e horários a definir e publicados em Boletim Geral e no site oficial do 
CBMPA.

8.2 -  O Candidato deverá realizar os testes de aptidão física em dois dias, conforme 
cronograma abaixo ou a critério da Comissão aplicadora do TAF:

1.º  dia: FLEXÃO  DE  BRAÇO  NO  SOLO,  FLEXÃO  ABDOMINAL  EM  DECÚBITO 
DORSAL EM 45º e NATAÇÃO; 

2.º dia: CORRIDA DE DOZE MINUTOS E FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA FIXA.
8.3 – Não será permitida segunda tentativa para o exercício de corrida;
8.4  -  O Candidato  que  não  atingir,  ao  final  da  somatória  das  notas  dos  exercícios 

realizados,  dentro  da sua faixa etária  especificada na Portaria  n.º  645 GAB.CMDO, de 26/11/2007,  no 
mínimo, o CONCEITO REGULAR, será considerado INAPTO e eliminado do Processo Seletivo;

8.5 - O candidato que for considerado INAPTO pela Comissão de Aplicação de Teste de 
Aptidão  Física  do  CBMPA  será  eliminado  da  seleção  interna,  devendo  ser  convocado  o  candidato 
classificado logo a seguir  do último convocado, de acordo com o critério, para a realização das etapas 
anteriores.

 
9. DA PROVA PRÁTICA DE DIREÇÃO (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
9.1 -  A prática de direção veicular deverá desenvolver os seguintes conhecimentos e 

habilidades:
I - o funcionamento do veículo e o uso dos seus equipamentos e acessórios;
II - a prática da direção defensiva;
III - a prática da direção veicular na via pública;
IV - a observância da sinalização de trânsito;
V - as regras gerais de circulação, o fluxo de veículos nas vias e os cuidados a serem 

observados.
 
9.2 - O exame de direção veicular será realizado perante comissão de três membros 

designada pelo Comandante Geral do CBMPA ou solicitada para esse fim ao Diretor do DETRAN.
9.3 - A prova prática de direção veicular é composta de duas etapas, ou seja, a direção 

de veículo na via pública urbana e a colocação em vaga delimitada por balizas removíveis.
9.4 -  O aproveitamento do candidato na prova prática de direção veicular deverá ser 

avaliado em função da pontuação negativa por faltas cometidas no percurso, assim discriminadas:
I - uma falta grave - 3 pontos negativos;
II - uma falta média - 2 pontos negativos;
III - uma falta leve - 1 ponto negativo.

9.5 - Será considerado aprovado na prova prática de direção veicular o candidato cujos 
pontos negativos não ultrapassem o número de 05 (cinco).

9.6  -  Constituem faltas do candidato  na prova de direção  veicular,  para veículos  da 
categoria D:

I - Faltas graves:
a) descontrolar-se no plano, no aclive ou no declive;
b) entrar na via preferencial sem o devido cuidado;
c) usar a contramão de direção;
d) subir na calçada destinada ao trânsito de pedestres ou nela estacionar;
e) deixar de observar a sinalização da via, sinais de regulamentação, de advertência e 

de indicação;
f) deixar de observar as regras de ultrapassagem, de preferência da via ou mudança de 

direção;
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g) exceder a velocidade indicada para a via;
h) perder o controle da direção do veículo em movimento;
i) deixar de observar a preferência do pedestre quando estiver ele atravessando a via 

transversal na qual o veículo vai entrar, ou quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na 
mudança de sinal;

j) deixar a porta do veículo aberta ou semiaberta durante o percurso da prova ou parte  
dele;

k) fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la;
l) deixar de usar o cinto de segurança.
 
II - Faltas médias:
a)  executar  o  percurso  da  prova,  no  todo  ou  em parte,  sem estar  o  freio  de  mão 

inteiramente livre;
b) trafegar em velocidade inadequada para as condições da via;
c) interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova;
d) fazer conversão com imperfeição;
e) usar a buzina sem necessidade ou em local proibido;
f) desengrenar o veículo nos declives;
g) colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias;
h) avançar sobre o balizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga;
i) usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens;
j) utilizar incorretamente os freios;
k) não colocar o veículo na área balizada em, no máximo, três tentativas.
 
III - Faltas leves:
a)   provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado;
b) ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor;
c) não ajustar devidamente os espelhos retrovisores;
d) apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento;
e) engrenar as marchas de maneira incorreta;
f) utilizar incorretamente os instrumentos do painel.
 
9.7  -  A prova  prática  de  direção  veicular  somente  poderá  ser  realizada  em veículo 

correspondente à categoria “D”, cujo veículo deve ter no mínimo 20 (vinte) lugares.
9.8 – A prova prática de direção será realizada em data a ser definida e publicado em 

boletim geral e site oficial do CBMPA.
10. DA APROVAÇÃO:
10.1. Será considerado aprovado para ingresso no CFS BM CONDUTOR E OPERADOR 

DE VTR BM/ 2014 o Candidato que obtiver aprovação em todas as etapas, conforme seu critério de seleção 
e, dentro do número de vagas oferecidas.

 
11. DA MATRÍCULA
11.1. O Candidato aprovado em todas as etapas será matriculado no Curso de Formação 

de Sargento BM Condutor e Operador de Viatura BM/2014. 
11.2. No ato da matrícula, o Candidato passará à condição de Aluno Sargento do Curso 

de Formação de Sargento BM Condutor e Operador de Viaturas/2014.
11.3. Como consequência dessa nova situação, o aluno:
11.3.1 - Será transferido para o quartel sede do polo de formação, perdendo vínculo com 

a sua unidade de origem;
11.3.2 -  Ficará sujeito às exigências do Regimento Interno do Instituto de Ensino de 

Segurança do Pará – IESP, Regulamento do Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização – 
RCFAE, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará - CEDPM e demais legislações vigentes.

 
12 - DA VALIDADE DA HABILITAÇÃO
12.1.  A presente seleção e habilitação de que trata este edital, tem validade somente  

para o ano de 2014, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para a matrícula ao Curso de 
Formação de Sargentos BM Condutor e Operador de Viaturas/2014.

13 - DO FUNCIONAMENTO
13.1 - O Curso de Formação de Sargentos BM Condutor e Operador de Viaturas/2014, 

funcionará no Espaço Físico do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização “MAJ BM Henrique 
Rubim” – CFAE ou a critério da Diretoria de Ensino e Instrução.
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14 - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
14.1 -  Será publicado, em Boletim Geral da Corporação, a homologação do resultado 

final  do  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM  Condutor  e  Operador  de  Viaturas/2014,  devidamente 
aprovado pelo Exmº Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

14.2 - A homologação conterá o nome dos candidatos APTOS – obedecendo ao critério 
de antiguidade e seleção intelectual dos candidatos.

 
15 - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
15.1 –  O candidato que deixar de realizar qualquer prova em qualquer das etapas da 

seleção interna, será eliminado do concurso;
15.2 –  Em nenhuma hipótese será permitida a realização de nova prova ao candidato 

faltoso;
15.3 – O Candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga em curso 

diverso daquele para o qual prestou exame;
15.4  –  O Candidato  que não comparecer  uniformizado nos locais  dos  Exames será 

eliminado do processo seletivo;
15.5 - Os recursos contra questões do Exame Intelectual serão concedidos mediante 

solicitação por escrito, pelo Candidato, até 48h após a divulgação do gabarito oficial que será publicado 
no site oficial do CBMPA;

15.6 - Não será permitida a realização de prova de segunda chamada, mesmo nos casos 
em que a falta tenha decorrido por motivo de força maior;

15.7 - O candidato que se retirar dos locais de exame não poderá retornar, salvo no caso 
de ir ao banheiro e/ou serviço médico, sempre acompanhado do fiscal itinerante;

15.8  - Serão  de  inteira  responsabilidade  do  Candidato,  os  prejuízos  advindos  de 
marcações feitas incorretamente no cartão resposta;

15.9 - Serão consideradas marcações incorretas e anuladas no Cartão Resposta, tais 
como:  dupla  marcação,  marcação  rasurada  ou  emendada  ou  campo  de  marcação  não  preenchido 
integralmente;

15.10  - Em  hipótese  alguma  haverá  substituição  do  Cartão  Resposta  por  erro  do 
candidato. O Cartão resposta só será substituído se for constatado falha de impressão;

15.11 - O Candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer modo, 
danificar  o  seu Cartão Resposta,  sob pena de arcar  com os prejuízos  advindos da impossibilidade de 
realização da correção de sua prova;

15.12 - O Candidato deverá comparecer ao local da realização da prova com no mínimo 
de 01 (uma) hora de antecedência do horário marcado;

15.13 - O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo menos, 
01 (uma) hora após o início da mesma;

15.14 – A prova (exame intelectual) terá a duração de 04 (quatro) horas consecutivas;
15.15  - O  candidato  não  poderá  retirar-se  do  local  de  realização  da  prova  levando 

Boletim de Questões e Cartão Resposta;
15.16  - Não  serão  aplicadas  provas  em  local,  data  ou  horário  diferentes  dos  pré-

determinados  no  cartão  de  inscrição  ou  em  comunicado  publicado  em  Boletim  Geral  ou  no  site  da 
Corporação;

15.17 - Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção interna o 
candidato que durante a sua realização:

I- For surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova;
II- Utilizar-se de livros, máquinas de calcular o/ou equipamento similar, dicionário, notas 

e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou se comunicar com outro candidato. Será 
proibida a utilização de máquina de calcular modelo científica durante a realização do exame;

III- For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, notebook e/ou 
equipamento similar;

IV- Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos;

V- Fazer  anotação  de  informações  relativas  às  suas  respostas  no  comprovante  de 
inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

VI- Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
VII- Ausentar-se da sala de aula, a qualquer tempo, portanto a folha de respostas ou 

caderno de provas;
VIII- Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas ou 

caderno de provas;
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IX- Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 
indevido;

15.18  -  Não  haverá,  por  qualquer  motivo,  prorrogação  do  tempo  previsto  para  a 
aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala, seja qual for o motivo;

15.19 - No dia da realização da prova, não serão fornecidas, por qualquer membro da 
equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou 
aos critérios de avaliação e de classificação;

15.20 - Se em qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, 
grafológico ou investigação policial, ter o candidato utilizado de meios ou processos ilícitos, sua prova será 
anulada e o mesmo será automaticamente eliminado da seleção. 

15.21 – Para a efetivação dos polos de Santarém e Marabá no que tange à realização do 
curso de que trata este edital, deverá ter sido aprovado nos critérios de antiguidade e seleção intelectual no 
mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) candidatos para cada pólo. Caso haja menos de 15 (quinze) 
candidatos aprovados para cada polo supracitado, estes candidatos serão remanejados para outro pólo de 
formação e caso haja mais de 30 (trinta) candidatos aprovados para cada polo supracitado, o excedente, de 
igual forma, será remanejado para outro pólo de formação.

15.22  –  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do  CBMPA, 
assessorado pela Diretoria de Pessoal e Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 

BM CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS 2014
CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS BOMBEIRO MILITAR
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
Lei  n.º  9.503,  de  23OUT97  e  a  Lei  n.º  9.602,  de  21JAN98  (altera  Leinº  9.503), 

DIREÇÃO DEFENSIVA  (Apostila  de  Direção  Defensiva  do  Departamento  Estadual  de  Trânsito  – 
DETRAN/PA ou no site www.detran.pa.gov.br     item educação)

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTO
Lei Nº 5.251 de 31JUN85 – Estatuto dos Policiais Militares
Lei Nº 5.731 de 15DEZ92 – Organização Básica do Corpo de Bombeiros Militar do Pará 
Lei nº 6.833, de 13FEV06 -Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. 
Decreto  Nº  2.243  de  31JUN97  Regulamento  de  Continências,  Honras,  Sinais  de 

Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas.
Decreto Lei N 1.001de 21OUT69 – Código Penal Militar

PRIMEIROS SOCORROS
Apostila completa do Curso Emergencista Pré-hospitalar – Módulo 1 – SENASP/MJ

LINGUA PORTUGUESA
1 Compreensão e interpretação  de  textos.  2  Tipologia  textual.  3  Ortografia  oficial.  4 

Acentuação gráfica. 5 Emprego do sinal indicativo da crase. 6 Divisão silábica. 7 Emprego das classes de 
palavras. 8 Concordância nominal e verbal. 9 Regência verbal e nominal. 10 Pontuação. 11 Significação das 
palavras: sinônimos, antônimos, denotação e conotação. 12 Estrutura e formação de palavras. 13 Sintaxes: 
da frase e do período.

MATEMÁTICA
Conjuntos;A)  conceitos,  representação,  tipos de conjunto;B)  pertinências,  inclusão  e 

subconjuntos;C)  operações  com  conjuntos;Numeros  Naturais;A)  sistema  de  numeração  decimal;B) 
operações  fundamentais;C)  problemas  com  números  naturais;D)  múltiplos  e  divisores,  mdc  e  mmc; 
Frações; A) definição, representação, comparação;B) operações com frações;C) problemas com frações;D) 
Números  decimais;  Razão  e  Proporção;A)  definição,  razões  equivalentes;B)  proporção  propriedade 
fundamental;C)  propriedades  operatórias  das  proporções;D)  problemas  com  proporções  e  divisão 
proporcional;.Regra  de  Três;A)  regra  de  três  simples  e  composta;B)  problemas  com  regra  de  três; 
Porcentagem;A) razão “por cento”; Juros Simples e Compostos;A) cálculo de juro e montante simples;B) 
problemas com juros simples e compostos;  Álgebra Elementar;  A) expressões algébricas e polinômios, 
valor numérico, operações e fatoração; B) equações do 1º e 2º graus;C) cálculo de radicais;  Triângulo e 
Retângulo;  A)  rela  ções  métricas;  B)  relações  trigonométricas;  Geometria  A)  triângulo,  quadrilátero, 
circunferência e polígonos regulares; B) semelhança de triângulos;C) áreas e perímetros das figuras planas; 
D) Área e Volume  dos principais elementos geométricos (prisma, pirâmide, cilindro, cône e esfera). 
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FÍSICA
Cinemática Escalar:  Conceitos Básicos de Cinemática, Móvel,  Espaço, Movimento e 

Repouso,  Deslocamento  Escalar,  Velocidade Escalar  Média;  Movimento  Uniforme,  conceito,  movimento 
progressivo  e  retrógrado,  função  horária  do  espaço  do  Movimento  Uniforme  (MU),  velocidade  escalar 
relativa; Movimento Uniformemente variado( MUV), Equação de Torricelli; Dinâmica: Princípios da dinâmica, 
orça,  orça  resultante,equilíbrio,leis  de  Newton,força-peso,  força  de  tração,  aceleração  de  um  veículo; 
trabalho, potência e rendimento; Hidrostática: Pressão,hidrostática, fluido, densidade, teorema de STEVIN, 
Experiência  de  Torricelli,  Princípio  de  Pascal,  Empuxo,  Princípio  de  Arquimedes;  Hidrodinâmica: 
Escoamento Estacionário, Equação de Bernoulli, Tubo de Venturi, Vazão.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE PESSOAL
Sr Diretor de Pessoal, solicito a V. Sa. inscrição na seleção ao curso:

CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS/2014

Nome completo (utilizar letra de forma e destacar nome de guerra):

Endereço Residencial:
 

Telefone
 

UBM Email Data
 
____/____/____

Assinatura do candidato por extenso
 

Pólo de realização:
 
(   ) Belém (RMB) (   ) Marabá (   ) Santarém

PARA USO DO CMT/DIRETOR/CHEFE DO MILITAR

Confirmo as informações prestadas pelo requerente ( )
O requerente preenche todos os requisitos previstos em edital ( )
Sou de parecer FAVORÁVEL à inscrição do requerente ( )

Assinatura e Carimbo do CMT/Chefe/Diretor Data
 
____/____/____

PARA USO EXCLUSIVO DA DP

Critério de Seleção
(   ) Antiguidade (   ) Seleção

Pólo Final
(   ) Belém (RMB) (   ) Marabá (   ) Santarém

Comprovante de Recebimento:
Assinatura do recebedor (em extenso) Data da entrega

 

Recebida em: Analisada em:

(Fonte: Nota nº 21/2014 - DP/SSRI)

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

1 - LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
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Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 22JAN2014.
A CAP QOCBM THAIS MINA KUSAKAMI,  do QCG, 07 (sete)  dias de dispensa de 

serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 29JAN2014.

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 07JAN a 05FEV2014, as férias regulamentares, referente ao ano 

de 2013, ao TEN CEL QOBM MARCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA, do QCG – Belém.
Concedi no período de 14JAN a 12FEV2014, as férias regulamentares, referente ao ano 

de 2013, ao 2º TEN QOABM JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO, do CFAE – Ananindeua.
(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias, referente ao ano de 2013, do 1º TEN QOBM MARCOS 

JOSÉ LEÃO DA COSTA, do CFAE – Ananindeua, do mês de JAN2014 para DEZ2014.
(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Respondeu  acumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  CAP QOABM  DAVI 

ABRAHÃO  MORAIS  SOARES,  como  membro  da  Comissão  de  Justiça  do  CBMPA,  no  período  de 
20DEZ2013 a 18JAN2014, em razão da titular, a CAP QOBM FLÁVIA SIQUEIRA CORREA, encontrar-se em 
gozo de férias no referido período.

Responde acumulativamente com a função que já exerce, o CAP QOBM  ERIVALDO 
DOS SANTOS CARDOSO, pela Subdiretoria de Finanças, no período de 07JAN a 05FEV2014, em razão do 
titular, o TEN CEL QOBM MARCIO VINICIUS DE LIMA PEREIRA, encontrar-se em gozo de férias no referido 
período.

Responde acumulativamente  com a  função  que  já  exerce,  o  CAP QOCBM PAULO 
SÉRGIO MARTINS COSTA, pela Presidência da Comissão de Justiça do CBMPA, no período de 16JAN a 
14FEV2014, em razão do titular, o TEN CEL QOBM CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI, encontrar-
se em gozo de férias no referido período.

(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei a CAP QOBM  VIVIAN ROSA LEITE, do QCG/DP – Belém, a deslocar-se à 

Brasília/DF, no período de 21 a 23JAN2014, para tratar de assunto de interesse particular, sem ônus para o 
Estado.

(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – LICENÇA PATERNIDADE – CONCESSÃO
Concedi no período de 20 a 24JAN2014, 05 (cinco) dias de licença paternidade, ao MAJ 

QOBM JOÃO JOSÉ DA  SILVA JUNIOR, do CFAE – Ananindeua, em razão do nascimento de seu filho, 
conforme dispõe o Art. 10, inciso II § 1° dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988.

(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 036, DE 22 DE JANEIRO DE 2014.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso de suas atribuições e,
Considerando a Sindicância procedida por meio da Portaria nº 027/2013 – Subcmdº 

Geral, de 08/08/2013, cuja solução foi publicada no BG nº 03 de 06JAN2014.

Considerando o que preceitua o art. 88, § 1º, III, alínea “b” e § 5º e art. 90 da Lei nº 
5251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º - Agregar o  CB BM GILBERTO DA CRUZ MARTINS em virtude de ter sido 

considerado incapaz definitivamente ao serviço Bombeiro Militar, pela Junta Policial Militar Superior de Saúde 
da PMPA, na Sessão Ordinária nº 27/2008, de 01OUT2008.
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Art. 2º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 01 de outubro de 2008, revogadas 
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 11JAN2014, no 12º GBM – Santa Izabel, o 3º SGT BM CARLOS 

ANTONIO ALVES PAIVA, após término de licença especial.
Apresentou-se no dia 17JAN2014, na Diretoria de Pessoal,  o 3º SGT BM DANIEL 

ANGELINS RODRIGUES, por ter sido transferido do 6º GBM – Barcarena para o QCG – Belém, conforme 
BG nº 06 de 09JAN2014.

Apresentou-se no dia 02DEZ2013, no 12º GBM – Santa Izabel, o CB BM  ALCI DE 
OLIVEIRA MAIA, após término de licença especial.

Apresentou-se  no  dia  20JAN2014,  na  Diretoria  de  Pessoal,  o  SD  BM KLAUBER 
ALLAN LOPES DA COSTA, por ter sido transferido do 4º SGBM – Salinópolis para o 5º SGBM – Capanema,  
conforme BG nº 03 de 06JAN2014.

(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipo para o mês de JUL2014, o período de férias regulamentar, referente ao ano 

de 2013, do 2º SGT BM MARIO CRISTINO TAPAJÓS BARROZO, do 4º GBM – Santarém, prevista para o 
mês de OUT2014.

Antecipo para o mês de JUL2014, o período de férias regulamentar, referente ao ano 
de 2013, do SD BM MAURICIO MACIEL VALENTE DA SILVA, do 4º GBM – Santarém, prevista para o mês 
de AGO2014.

(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – FÉRIAS – SUSTAÇÃO
Fica sustado o período de férias regulamentar, referente ao ano de 2013, do AL CFS 

BM CARLOS EDUARDO FERREIRA SENA, do CFAE – Ananindeua, previsto para o mês de JAN2014, em 
virtude do militar estar frequentando o Curso de Formação de Sargentos BM Combatentes/2013, devendo 
gozar tal direito após o término do curso.

(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O  CB  BM  BARTOLOMEU BRAGA  BARATA,  MF  5598443-1,  da  1ª  SBM  – 

Infraero/Belém, participou a Diretoria de Pessoal que lhe foi extraviado o seguinte documento: (Registrado na 
Del. Virtual - 277, em 16JAN2014, conforme BOP nº 00277/2014014263-4).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR 
(Fonte: Nota nº 016/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

A) PORTARIA Nº27 DE 16 DE JANEIRO DE 2014.
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.  4°  do decreto  n°  1.297,  de 19/10/2004,  que 

dispõe sobre o Serviço Voluntário Civil no âmbito do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º-  Desligar a voluntária civil abaixo relacionada, a contar de 01 de Janeiro de 

2014, por falta.
POLO BELÉM – 11º SGBM
GÉSSICA PAMELA DOS PASSOS CARDOSO PENA
Art.  2°-  Esta  portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
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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

B) PORTARIA Nº 28 DE 16 DE JANEIRO DE 2014.
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.  4°  do decreto  n°  1.297,  de 19/10/2004,  que 

dispõe sobre o Serviço Voluntário Civil no âmbito do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º- Incluir para prestar o Serviço Voluntário Civil no Corpo de Bombeiros Militar 

do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 08 de Janeiro de 2014.

1 - PÓLO BELÉM – QCG/DEI
HELLOYZA HALANA FERNANDA AQUINO POMPEU

Art. 2º- Incluir para prestar o Serviço Voluntário Civil no Corpo de Bombeiros Militar 
do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 10 de Janeiro de 2014.

1 - PÓLO BELÉM – QCG/CAT
GREICY KELLY TAVARES DOS SANTOS
Art.  3°-  Esta  portaria  entrará  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  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 – EXCLUSÃO DE NOME DE RELAÇÃO DE PRAÇAS
Fica  excluído  da relação  de  praças  que  concorrem as  promoções previstas  para 

21ABR2014 (BG nº 235 de 18DEZ2013), o SD BM JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, por ter sido 
licenciado à pedido, conforme publicação no BG nº 09 de 14JAN2014.

3 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO
A) Analisando os autos do Inquérito Técnico - IT procedido por determinação desta 

Diretoria de Apoio Logístico - DAL, através da Portaria nº 033/2013, de 12ABR2013, cujo encarregado foi o 
CAP QOBM Pablo Cruz de Oliveira; 

Teve por escopo apurar as responsabilidades civis, em relação aos fatos relatados na 
cópia autentica nº 088/2013- Aj.Geral do CBMPA de 27MAR2013, referente a um acidente envolvendo duas 
Viaturas do CBMPA, UR-48 de placa HNH 9885 (resgate) e Palio Adventure de placa JVA 1586. 

1 – Concordar em parte com a conclusão que chegou o oficial encarregado do Inquérito 
Técnico, diante de todas as informações levantadas pelo responsável do Inquérito Técnico o CAP QOBM 
Pablo Cruz de Oliveira, de que na presente data não existe objeto que deu causa a propositura da portaria 
de investigação dos danos causados aos veículos do CBMPA. No entanto há de discordar com o  oficial 
encarregado do Inquérito Técnico, de que não é possível chegar a conclusão de maneira a identificar qual a 
ação de causa a colisão ocorrida com as Viaturas, pois conforme o depoimento do SD BM Wander Luiz 
Ferreira da Silva nas folhas nº10, linha 15, onde o mesmo menciona o que provocou o acidente. 

2 –  Remeter os autos do Inquérito Técnico ao Comandante Geral para enviar a 
Procuradoria Geral do Estado – PGE para providências legais cabíveis;

3 – Remeter ao subcomando a presente solução para publicar em Boletim Geral;
4 – Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Belém,09 de dezembro de 2013.

Augusto Sérgio Lima de Almeida – TCEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

B)  Analisando os autos de Procedimento de Inquérito Técnico instaurado por meio da 
Portaria n° 003 de 07FEV2012 desta Diretoria de Apoio Logístico, que teve como encarregado o 2° TEN 
QOBM RUBEM DOS NAVEGANTES JUNIOR, cujo fato e objeto visam apurar  as causas,  os efeitos e 
responsabilidades da avaria que sofreu a viatura militar UR22, placa JVV- 4724.
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I. FATO OBJETO DA APURAÇÃO
O objeto do procedimento está sustentado na parte s/n° datada de 09 de Janeiro de 

2012, de lavra do 2° TEN QOBM José Maria de Silva Neto, Chefe da Moto-Mec, em que o referido militar  
participa que o SD BM Vilson dos Santos Silva quando conduzia a VTR UR 22 colidiu com um veículo  
particular em frente à Unama na Avenida Senador Lemos, no entanto,  o SD BM não relatou nenhuma 
informação  referente  a  placa  e  nome  do  condutor.  Informou  também  que  a  referida  viatura  militar 
apresentou os seguintes danos, mica do estrobo direito quebrada, para-choque dianteiro quebrado, capu do 
lado direito com um amalgamento e carenagem situada entre o farol e o para-choque com um afundamento  
do lado direito.

II. DECISÃO
De posse de todos os documentos postados no presente caderno processual, incluindo-

se neste as declarações dos envolvidos, as cópias do livro de partes e a escala de serviço para o período 
de 31 de dezembro de 2011 a 06 de janeiro de 2012. Diante de tudo isso,  foi  constatado no caderno  
processual que os efeitos e o nexo causal estão presentes, e atribuídos, no mínimo de forma passiva, ao  
SD BM Vilson dos Santos Silva condutor da VTR UR, pois deixou de informar ao CIOP, realizar o Boletim de 
Ocorrência Policial,  de participar  seu chefe imediato de forma clara e consistente sobre o ocorrido,  de 
anotar a placa e/ou o nome do envolvido no acidente de trânsito, e outras materialidades que poderiam 
auxiliar na identificação do culpado, ora alegado pelo SD, portanto a colisão que sofreu a VRT UR22 foi de  
exclusiva responsabilidade do condutor da VTR (UR-22).

Não obstante, atente-se o que diz a LEI N° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997 do 
Código de Trânsito Brasileiro em seus Art's, vejamos:

Art. 28 "O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 
atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito" (grifo nosso);

Art. 29 -INC. II "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o  
seu e os demais veículos,  bem como em relação ao bordo da pista,  considerando-se,  no momento,  a  
velocidade e

(grifo nosso);
Neste  sentido  é  válido  consultarmos  nossa  Carta  Magna,  onde  a  mesma  expressa 

situações de dano ao bem público envolvendo seus agentes, (Art. 37, .5 6° da CF 88), inverbis:
Art. 37 (...) § 6° As pessoas jurídicas de direito publico e de direito privado prestadoras 

de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifo nosso).

Convém consultar  também o Boletim Geral  n°  159,  de 27AGO2012 que republica  a 
Portaria n° 043, de 26 de janeiro de 1999. Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, 
publico o seguinte:

Parágrafo Único - Não ocorrendo à conferência dos materiais operacionais, as alterações 
que por ventura venham a ser detectadas posteriormente, serão de RESPONSABILIDADE DO AGENTE 
que as recebeu por último e não participou o fato, na condição em que o Inquérito Técnico, Sindicância ou  
Inquérito Policial Militar que vão identificar os verdadeiros responsáveis;

Ainda  na  fase  procedimental,  o  Oficial  Encarregado  anexou  03  (três)  orçamentos 
referentes aos danos sofridos pela referida viatura militar, sendo estes anexadas nas fls 028, 029.

Neste diapasão, conforme foi constatado pelo encarregado do Inquérito, fls. 021, 022, 
023, 024, 025, 026, 027 dos Autos, as avarias foram determinadas pelo condutor da UR-22, pois houve  
imprudência ao conduzir a VTR e o militar foi negligente ao não proceder de modo administrativo para 
melhor esclarecer os fatos, de acordo com o que consta nos autos. Devendo erário público ser reparado por  
tal dano.

RESOLVO:
1 - Concordar com conclusão a que chegou o oficial encarregado do Inquérito Técnico,  

pois como foi demonstrado no caderno processual,  o condutor da UR-22, deixou de informar ao CIOP, 
realizar o Boletim de Ocorrência Policial, de participar ao seu chefe imediato de forma clara e consistente  
sobre  o  ocorrido,  de  anotar  a  placa  e/ou  o  nome  do  envolvido  no  acidente  de  trânsito,  e  outras 
materialidades que poderiam auxiliar na identificação do culpado, ora alegado pelo SD;

2- Em decorrência dos fatos, e mediante conclusão, responsabilizar financeiramente o 
condutor  da VTR UR-22 de placa JVV4724, pelas causas e efeitos que sofreu o veículo do Corpo de  
Bombeiros Militar e imputar o valor do prejuízo ao SD BM Vilson dos Santos Silva;

3- Solicitar ao Exm° Sr Comandante Geral que encaminhe os autos à Procuradoria Geral  
do Estado para que seja intentada a medida judicial cabível para ressarcir o dano sofrido pelo Corpo de 
Bombeiros;

4-. Solicitar ao Ajudante Geral a publicação em Boletim Geral da presente solução;
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5- Arquivar a segunda via do presente Autos de Inquérito Técnico na sala de contratos e 
convênios, após decisão final do Exm° Sr Comandante Geral do CBMPA;

6-  Ao  comandante  do  2°  GBS/GSE  do  CBMPA.  Para  conhecimento  e  providências 
administrativas;

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém PA, 18 de Outubro de 2012.

Augusto Sérgio Lima de Almeida - Ten. Cel. QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DA AJUDÂNCIA GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 005, DE 24 DE JANEIRO 2014.
ANEXO: 
Ofício n° 012/2014 – PADS – SUBTEN BM Natividade, de 20JAN2014;
O Ajudante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em 

legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos narrados no Ofício 012/2014 – PADS, datado de  
20 de Janeiro de 2014, referente à solicitação de sobrestamento do PADS, instaurado por meio da Portaria  
09/2013  –  Ajudância  Geral,  de  12  de  Dezembro  de  2013,  tendo  como  presidente  o  SUBTEN  BM 
REGINALDO NATIVIDADE TOLOSA.

 
RESOLVE:
Art. 1º – Sobrestar no período de 27/01/2014 a 09/02/2014, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, o PADS instaurado pela Portaria 09/2013 – Ajudância Geral, de 12 de Dezembro de 2013, para 
reabertura imediata no dia 10/02/2014;

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

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA 

2 - 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 
Portaria n° 099/2013 – Gab. Cmdº - Bragança-PA, 13dez2013.
Anexo: 
Ofício nº 003/2013-PADS., de 13 de dezembro de 2013, do 3° SGT BM GRACIEL.

O Comandante em exercício do 12º Subgrupamento Bombeiro Militar (12° SGBM), no 
uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados  no  documento  anexo,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo 
Disciplinar Simplificado (PADS), instaurado por meio da Portaria nº 061/2013 – Gab. Cmdº, 27 de setembro  
de 2013, que foi publicado no BG n° 255, de 03 de dezembro de 2013, tendo como Presidente o 3° SGT 
QBMP-00 GRACIEL SOUSA COSTA, considerando que as principais testemunhas, o Sub Ten Wilson e o 2° 
Sgt BM Gerson encontram-se usufruindo período regulamentar de férias.

RESOLVE:
Art. 1º- Sobrestar, no período de 13/12/2013 a 08/01/2014, com base no inciso V do art.  

265 do CPC, a Sindicância instaurada pela Portaria nº 061/2013 – Gab. Cmdº, 27 de setembro de 2013,  
para reabertura imediata no dia 09/01/2014.

Art. 2º- Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

THIAGO AUGUSTO VIEIRA COSTA – CAP QOBM
RG 3352022 COMANDANTE EM EXERCÍCIO DO 12° SGBM

3 - ATO DO COMANDO DO 7º SGBM/I.
PORTARIA Nº. 001, DE 06 DE JANEIRO DE 2014.
ANEXO: 
Atestado Médico do SUBTEN Valdemir,  Cópias do Livro do CMT do SOS nº. 302 de 

28/12/2013, nº. 305 de 31/12/2013 e Escala Interna.

O Comandante do 7º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais e com intuito de apurar 
a conduta do SUBTEN Valdemir Pinheiro da Luz, onde o referido Militar apresentou uma dispensa médica 
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no dia 31 de dezembro de 2013, datada do dia 27/12/2013, dando-lhe 10 (dez) dias de dispensa do serviço. 
Sendo que no dia 28/12/2013, o referido Militar montou o serviço de condutor normalmente, como também, 
apurar  a falta  de serviço no dia 31/12/2013, onde o mesmo estava devidamente escalado,  e em tese  
premeditando sua falta, pois externou verbalmente aos militares do 7º SGBM, que se estivesse de serviço 
no dia 31/12/2013, providenciaria dispensa médica para não montar o referido serviço.

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

(PADS),  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas no Art. 37, Incisos XXIV, XXVIII, L, CXIII e CXVIII, com Agravantes no Art. 36, Incisos II e 
VIII e atenuantes no Art. 35 Inciso I da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina 
da PMPA, ora em vigor no CBMPA, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo único, da 
referida Lei.

Art. 2º  - Nomear a  1º TEN QOBM PATRICIA DO SOCORRO FONSECA MESQUITA, 
RG:  6896985,  pertencente  atualmente  a  esta  UBM,  como  Presidente do  PADS,  delegando-lhe  as 
atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n°. 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº. 234 de 23 de dezembro de 2008, bem como oferecer o  
contraditório e a ampla defesa ao acusado, de acordo com o art. 5º LV CF/88;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

Ana Paula Tavares Pereira Amador - CAP QOBM
Comandante em Exercício ao 7° SGBM/I

4 - 15º GBM - ABAETETUBA
PORTARIA Nº 010/2013 – 15º GBM, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.
ANEXOS:
Cópia da Solução de Sindicância;
Cópia dos Autos de Sindicância com 73 (setenta e três) folhas.

O Comandante do 15º GBM – Abaetetuba, em exercício, no uso de suas atribuições 
legais  e  tendo  tomado  conhecimento  dos  documentos  em anexo,  quando  na  Solução  de  Sindicância 
constatou-se indícios de crime militar por parte do SUBTEN BM MIGUEL DA SILVA NEGRÃO, uma vez 
que retirou o compressor de ar de um aparelho de ar-condicionado, o qual se encontrava na qualidade de 
descarregado sem conhecimento e autorização do Comandante do Socorro ou do Comandante do 15º GBM 
– Abaetetuba.

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

todas as circunstancias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 2º TEN QOABM REINALDO MARGALHO CARVALHO, RG 0638163, 

pertencente ao 15º GBM - Abaetetuba, como Encarregado do IPM, delegando-lhe as atribuições que me 
competem;

Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do ofício 
n° 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128, de 14 de julho de 2008;

Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 40 (quarenta) dias para a conclusão dos trabalhos,  
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5° - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ORLANDO FARIAS PINHEIRO – CAP QOBM
Resp. pelo Comando do 15º GBM – Abaetetuba.

5 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A) Analisando os Autos de Sindicância  procedida por  determinação deste  Comando, 

instaurada por meio da Portaria n° 053/2013 – Gab. Cmdº, de 14 de agosto de 2013, publicada no BG n° 
183,  de 30 de setembro de 2013,  que tem como Sindicante o  3°  SGT QBMP-00 RAIMUNDO IOMAR 
FURTADO, onde o 3º SGT QBMP-01 RG 2444923 JOÃO ELIVALDO DA COSTA LIMA teria determinado ao 
SD BM RG 4983461 ANTONIO ARLAN DAS NEVES SILVA que permanecesse na UBM, a fim de que lhe 
fosse entregue documentação referente ao PADS, porém o referido soldado teria se ausentado e assim 
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descumprido ordem de seu superior hierárquico, alegando que o prazo para ser ouvido em PADS, onde 
figura  como  acusado,  já  estaria  prescrito  e  portanto,  o  Presidente  não  estaria  mais   imbuído  de  tal 
atribuição.

RESOLVO:
1-Concordar em parte, com a conclusão a que chegou o Sindicante, que em face dos 

fatos apurados constantes nos autos, há indícios de transgressão da disciplina por parte do SD BM RG 
4983461 ANTÔNIO  ARLAN DAS NEVES SILVA,  MF 57173908-1,  por  ter  descumprido ordens de deu 
superior hierárquico;

2-Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS), 
para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares cometidas pelo SD 
BM RG 4983461 ANTÔNIO  ARLAN DAS NEVES SILVA,  MF 57173908-1,  disponibilizadas no  art.  37, 
incisos XX, XXIV, LVIII e CXII, assim como a inobservância aos preceitos éticos disponibilizados nos art’s  
6°, § 2º; 7º, § 2º e 3°; 17, incisos X, XVI e XVII e 18, incisos IV, VII e XII, todos da Lei Estadual 6.833/2006. 

3-  Determinar  a abertura de Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado (PADS), 
para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares cometidas pelo 3° 
SGT QBMP-01 JOÃO ELIVALDO DA COSTA LIMA, pelo fato de não ter, em tese, providenciado em tempo 
hábil  a  abertura  dos  trabalhos  inerentes  ao  PADS  que  originou  Sindicância.  Transgressões  estas 
disponibilizadas no art. 37, incisos XX, XXIV, XLVI e LVIII, assim como a inobservância aos preceitos éticos 
disponibilizados nos art’s 17, inciso X; e 18, incisos VII, VIII, XI e XII, tudo Lei Estadual nº 6.833/2006;

4-  Remeter  a  2ª  via  dos Autos e Solução de Sindicância  ao Subcomando Geral  do 
CBMPA, para homologação e posterior publicação e Boletim Geral. Ao Chefe da 1ª Seção do 12º SGBM 
para providenciar ofício de remessa; 

5-Arquivar a 1ª via da Sindicância na 2º Seção (B/2) do 12º SGBM. Ao Chefe da 2ª 
Seção do 12º SGBM para providências.

ÁTILA DAS NEVES PORTILHO – MAJ QOBM
RG 3174195 - COMANDANTE DO 12º SGBM
(Fonte: Nota nº 03/2014 – 12º SGBM)

B) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação do Comando do 1° 
GBM, por meio da Portaria n° 02, de 30 de agosto de 2013, publicada em  Boletim Interno nº  033, de 
27/09/2013, cujo Encarregado foi o SUBTEN BM ANTONIO CARLOS GOMES TAVARES, com o intuito de 
apurar a Parte S/Nº, de 29 de agosto do ano em curso, onde consta que no dia 21 de agosto de 2013 
alguns alunos do Projeto “Escola da Vida” tiveram seus pertences subtraídos do interior de suas mochilas,  
por pessoas alheias a UNIDADE, fato este imediatamente comunicado a Direção do Projeto do 1° GBM e a 
2°Seção do CBMPA os quais  realizaram diligências e recuperaram os objetos furtados;  posteriormente 
seguiram até a Delegacia de Polícia da Cremação, para gerar o Boletim de Ocorrência que segue anexo.

RESOLVE:
1-  Concordar  parcialmente  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  Encarregado  da 

Sindicância, o SUBTEN BM ANTONIO CARLOS GOMES TAVARES, de que não houve crime de natureza 
militar ou comum bem como transgressão da disciplina bombeiro militar. Porém, entende este Comandante 
do 1º GBM que houve sim indícios de ato infracional por parte dos menores apontados no depoimento de fl.  
12. Sendo ainda relevante ressaltar que houve a devolução dos objetos subtraídos por parte das genitoras 
dos mesmos, conforme consta no Termo de Recebimento juntado aos autos da presente Sindicância (fl. 11). 
Outrossim, convém destacar que a segurança interna do 1º GBM está muito aquém do ideal, pois não  
dispõe de militares suficientes para montar um corpo de guarda, bem como há a necessidade, devido a  
extensão do muro, de se colocar concertina sobre o mesmo, bem como câmeras em lugares estratégicos  
dentro e fora da UBM para ajudar na segurança.

2- A B2 do 1°GBM encaminhar a 2°via da Sindicância e a presente solução a Assistência 
do Subcomando Geral do CBMPA para análises e providências.

3- A B1 do 1°GBM publicar em Boletim interno;
4- Arquivar a 1°via dos autos na 2°seção do 1°GBM; 
Registra-se, Publica-se e Cumpra-se.
Belém, 12 de dezembro de 2013.

Cláudio Fernando Tavernard Trindade – Ten Cel QOBM.
Comandante do 1° GBM – RG 1559163
(Fonte: Nota nº 149/2013 – 1º GBM)
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6 - PEDIDO RECURSO HIERÁRQUICO DE PROCESSO ADMNISTRATIVO
REQUERENTE: JOÃO ELIVALDO DA COSTA LIMA, MF: 5601339-1.
ADVOGADO: JOÃO LINDOMAR A. SAMPAIO, OAB/PA nº 9.620.

ASSUNTO: Requer Recurso Hierárquico de ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº 
029/2013-12ºSGBM-BRAGANÇA, de  25ABR2013.  Que  culminou  com a  punição  do  3º  SGT BM  JOÃO 
ELIVALDO DA COSTA LIMA, MF: 5601339-1, RG: 2444923, com 11 (onze) dias de Prisão.

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

conduta do militar  3º SGT BM JOÃO ELIVALDO DA COSTA LIMA,  MF: 5601339-1,  RG: 2444923, do 12º 
SGBM - Bragança, que em tese, teria extraviado um capacete vermelho da marca “Gallet” e uma calça de  
aproximação durante o serviço, a época, Cabo Auxiliar da GU da VTR ABT-18, no dia 08 de fevereiro de 
2012; E após análises das provas testemunhal e documental, juntado aos autos, o militar foi punido com 11  
(onze) dias de Prisão.

O recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo, perante aquele 
Comandante do 12º SGBM-BRAGANÇA, que manteve a punição imposta nos autos de PADS, em epigrafe, 
conforme  Boletim  Geral  nº  004  de  07JAN2014,  perante  esta  decisão  o  recorrente  interpõe  Recurso 
Hierárquico  solicitando  que:  “Sustenta,  ademais,  o  ilustrado  autor  que,  ultrapassado  o  prazo  legal  
estabelecido para a  conclusão do feito,  ter-se-á como nulo  o trabalho;  Ante os fatos acima,  deverá ser 
decretada a nulidade de todo os atos praticados após o dia 07 junho de 2013. (prazo final dos trabalhos); 
Ante o exposto, requer se digne V. As., em cancelar a punição imposta, pois fora proferida em procedimento  
viciado por excesso de prazo, portanto, todo o trabalho realizado após o encerramento do prazo é nulo de  
pleno direito”.

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 Hierárquico de Ato Administrativo, uma 

vez que a decisão imposta está eivada de vicio que macularia o processo em questão, mas ao analisar os 
autos de PADS, consta portaria às fls. 04, que preenche os requisitos legais, bem como teve citação válida do 
acusado às fls.  51, no dia 10JUL2013, onde deveria apresentar defesa prévia, caso que não os fez por 
comodidade, sendo inquirido os mesmo às. Fls 52, dos autos, bem como as testemunhas ás fls. 54, 56, e 
testemunha nomeado como defesa do acusado ás fls. 60, dos autos, no dia 15JUL2013, onde o respectivo 
PADS foi concluído no dia 17JUL2013, onde o presidente do PADS, encaminhou-o para conhecimento e 
providencias para seu superior no mesmo dia, diante da citação válida até a conclusão do respectivo PADS 
perfazerem oito dias para conclusão dos trabalhos, onde as testemunhas são unanimes em afirmar que viram 
o referido acusado com respectivo capacete “Gallet” onde o mesmo ao término do serviço não entrego ao seu 
sucessor,  ficando comprovado a conduta ao qual lhe é imputada, bem como menciona os artigos da lei  
6.833/2006 que passo a transcrever;

Art. 109. O prazo de conclusão do processo administrativo simplificado é de quinze dias, a 
contar da data de publicação do decreto ou da portaria de instauração/delegação no diário oficial do estado 
ou em boletim, conforme o caso.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO
Art. 110. Este último prazo poderá ser prorrogado por mero despacho, sem exigência 

de  publicação,  por  até  sete  dias,  pela  autoridade  policial-militar  instauradora,  desde  que  não  estejam 
concluídos exames ou perícias já iniciados ou haja necessidade de diligências indispensáveis à elucidação do 
fato. O pedido de prorrogação deve ser motivado e feito tempestivamente.

Possibilidade de nova prorrogação
Art. 111. Não haverá mais prorrogação além da prevista no art.110,  salvo dificuldade 

insuperável, a juízo da autoridade instauradora.
Remessa posterior de provas
Parágrafo único. Os laudos de perícias ou exames não concluídos nessa prorrogação, 

bem como os documentos colhidos depois dela, serão posteriormente remetidos à autoridade 
Instauradora para juntada aos autos. “Negrito Nosso”.
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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 desubordinado 
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, bem como não se 
vislumbra qualquer nulidade absoluta ou relativa nos trabalhos e na punição imposta ao militar, diante do 
recurso interposto perante este chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBM/PA.

IV - CONCLUSÃO
1) Indefiro o pedido de Recurso Hierárquico e mantenho a punição imposta de 11 (ONZE) 

dias de PRISÃO ao 3° SGT BM JOÃO ELIVALDO DA COSTA LIMA, MF: 5601339-1, RG 2444923, por ter 
extraviado um capacete vermelho tipo Gallet durante o serviço, à época, de Cabo Auxiliar da GU da VTR 
ABT-18, no dia 08/02/2012, infringindo dessa forma, o art. 37, inciso CIX, com circunstâncias  atenuantes 
previstas no art. 35, incisos I e II e agravantes, no inciso V do art. 36, tudo da Lei Estadual n° 6.833/2006. 
Transgressão Grave, por incidir no Art. 31 §2º, VI, VII. Ingressa no comportamento “BOM”, a punição deverá 
ser cumprida na unidade do militar;

2) O Comandante do Militar deve estar ciente da decisão deste Recurso Hierárquico, após 
publicação em Boletim Geral, executar a nota de punição publicada Boletim Geral nº 202 de 29OUT2013, 
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, 22 de janeiro de 2014.

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

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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