
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 20 DE MARÇO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 53

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 21 DE MARÇO DE 2014 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM RAPOSO
Supervisor de Área CAP BM GIRLENE

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

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

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS
TEN BM WAULISON

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipo  para  o  período  de  21MAR  a  04ABR2014,  15  (quinze)  dias  das  férias 

regulamentares referente ao ano de 2013, do MAJ QOBM GERSON LOPES RAPOSO JÚNIOR, do 3º GBM 
– Ananindeua, prevista para o mês de NOV2014, conforme BG nº 06 de 09JAN2014.

Antecipei para o período de 06MAR a 04ABR2014, as férias regulamentares referente 
ao ano de 2013, do CAP QOBM ELILDO ANDRADE FERREIRA, do 3º GBM – Ananindeua, prevista para o 
mês de AGO2014.

(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – APRESENTAÇÃO

Apresentou-se no dia 07MAR2014, na Diretoria de Pessoal, o SUBTEN BM ORLANDO 
ARAÚJO DA COSTA, por ter sido transferido do QCG – Belém para o 5º GBM – Marabá, conforme BG nº 26 
de 06FEV2014.

Apresentaram-se  no  dia  28FEV2014,  na  Diretoria  de  Pessoal,  os  militares  abaixo 
relacionados, do QCG/ALEPA – Belém, a fim de frequentarem o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos – 
CAS/2014.

2º SGT BM JESUS NAZARENO COSTA PAULA;
2º SGT BM PAULO DO NASCIMENTO FARIAS.

Apresentou-se  no  dia  06MAR2014,  na  Diretoria  de  Pessoal,  o  2º  SGT BM  AMARO 
VILHENA DE ARAÚJO, do QCG/SEGUP – Belém, a fim de frequentar o Curso de Aperfeiçoamento de 
Sargentos – CAS/2014.

Apresentou-se no dia 07MAR2014, na Diretoria de Pessoal,  o 2º SGT BM ANTÔNIO 
EDUARDO DA SILVA NEVES, do QCG – JME/PA – Belém, a fim de frequentar o Curso de Aperfeiçoamento 
de Sargentos – CAS/2014.
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Apresentou-se no dia 20FEV2014, no 1º GBM – Belém, o 3º SGT BM JORGE LUIS 
CORRÊA VERÍSSIMO, por término de licença especial.

Apresentou-se no dia 22FEV2014, no 1º SGBM – Marituba,  o SD BM ADRIANO  DA 
SILVA MOURA, por ter sido transferido do 4º SGBM – Salinópolis para aquela UBM, conforme BG nº 32 de 
14FEV2014.

Apresentou-se no dia 07MAR2014, na Diretoria de Pessoal, o SD BM MÁRIO EMÍDIO 
LINHARES OLIVEIRA, por ter sido transferido do 9º GBM – Altamira para o 11º GBM – Breves, conforme 
BG nº 28 de 10FEV2014.

(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias referente ao ano de 2013, do CB BM ROGÉRIO FREITAS 

DA SILVA, do 3º GBM – Ananindeua, do mês de ABR2014 para JUN2014.

Transferi o período de férias referente ao ano de 2013, do SD BM WILLAMYS PEREIRA 
DE OLIVEIRA, do 3º GBM – Ananindeua, do mês de FEV2014 para DEZ2014.

Transferi  o  período  de  férias  referente  ao  ano  de  2013,  do  SD  BM  WILTON DOS 
SANTOS BARROS, do 10º SGBM – Parauapebas, do mês de MAR2014 para JUN2014.

(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipo para o mês de JUL2014, as férias regulamentares referente ao ano de 2013, do 

SD BM HELTON DE PAIVA SOUZA, do 3º GBM – Ananindeua, prevista para o mês de AGO2014.
Antecipei para o mês de MAR2014, as férias regulamentares referente ao ano de 2013, 

do SD BM OTONIEL DOS SANTOS, do 10º SGBM – Parauapebas, prevista para o mês de JUN2014.
(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – TRÂNSITO - CONCESSÃO
Concedi  a  contar  do  dia  07MAR2014,  10  (dez)  dias  de  trânsito  ao  SUBTEN  BM 

ORLANDO  ARAÚJO DA COSTA, por ter  sido transferido do QCG – Belém para o 5º  GBM – Marabá, 
conforme BG nº 26 de 06FEV2014.

(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 - LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO
Concedi no dia 24FEV2014, ao SUBTEN BM  ORIVALDO FERREIRA COSTA, do 11º 

SGBM – Belém, 24 horas de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 25FEV2014.
(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – LUTO – CONCESSÃO
Concedi no período de 27FEV a 06MAR2014, ao 2º SGT BM ROBERT FERREIRA DOS 

SANTOS, do CSMV/MOP – Ananindeua, 08 (oito) dias de luto, em consequência do falecimento de sua 
mãe, conforme o Art. 67, Inciso II e 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – 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 06MAR2014, conforme BOP nº 00277/2014058142-4).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – REQUERIMENTO DESPACHADO

TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA A PEDIDO
De acordo com o que preceituam os Art. 101, Inciso I, e 102 da Lei Estadual nº  

5251/1985, solicitado pelo requerente abaixo mencionado:
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SUBTEN  BM  GILBERTO  DA  SILVA  MADEIRO,  MF  3389189-1,  do  5º  SGBM  – 
Capanema.

DESPACHO:
1 – Deferido;
2 - À SCP/DP providenciar a respeito;
3 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº145 DE 26 DE FEVEREIRO 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 o voluntário civil abaixo relacionado, a contar de 31 de janeiro de 2014,  

à pedido.
PÓLO ITAITUBA – 7º GBM
WALLACE GOMES PINHEIRO
Art. 1º-  Desligar o voluntário civil  abaixo relacionado, a contar de 18 de fevereiro de 

2014, à pedido.

PÓLO BELÉM – QCG/DTE
SAMUEL NUNES DOS SANTOS
Art.  3°-  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  às 

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

PORTARIA Nº191 DE 26 DE FEVEREIRO 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 o voluntário civil  abaixo relacionado, a contar de 18 de fevereiro de 

2014, por conveniência e oportunidade da administração.
POLO BELÉM – QCG
CAROLINA GELABERT MAFRA
Art.  2°-  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  às 

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

PORTARIA Nº192 DE 26 DE FEVEREIRO 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 03 de fevereiro de 2014.
PÓLO BELÉM – SEGUP
GABRIELA RAMOS FRAZÃO
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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 06 de fevereiro de 2014.

PÓLO BELÉM – CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
IAGO RODRIGO RAMOS BENTES

Art. 3º- Incluir para prestar o Serviço Voluntário Civil no Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 17 de fevereiro de 2014.

PÓLO TAILÂNDIA – 14º GBM
SIMARA DA SILVA OLIVEIRA

Art. 4º- Incluir para prestar o Serviço Voluntário Civil no Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 18 de fevereiro de 2014.

PÓLO BELÉM – QCG/DIRETORIA DE TELEMÁTICA
ADRIANA THAÍS GONDINS MATOS

PÓLO BELÉM – QCG/CONTROLE INTERNO
DAYANE KLEYCE GONÇALVES FAVACHO

PÓLO BELÉM – QCG/NÚCLEO DE PERÍCIA EM INCÊNDIO
RAFAEL DA SILVA ALBUQUERQUE

Art. 5º- Incluir para prestar o Serviço Voluntário Civil no Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 24 de fevereiro de 2014.

PÓLO BRAGANÇA – 12ºSGBM
MARILSON TEIXEIRA FERREIRA

Art.  6°-  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  às 
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

PORTARIA Nº193 DE 26 DE FEVEREIRO 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. 1°-  RENOVAR o contrato de prestação de Serviço da Voluntária Civil no Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 04 de fevereiro de 2014 até 04 de 
fevereiro de 2015.

PÓLO BELÉM – CIOp
RAFAELLA DE CARITAS AINETTE LIMA

Art. 2°-  RENOVAR o contrato de prestação de Serviço da Voluntária Civil no Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 18 de fevereiro de 2014 até 18 de 
fevereiro de 2015.

PÓLO BELÉM – QCG/ASCOM
BIANCA DE OLIVEIRA RUIVO

PÓLO BELÉM – CIOp
CRISTIAN MARTINS CAMARÃO

Art. 3°-  RENOVAR o contrato de prestação de Serviço da Voluntária Civil no Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 20 de fevereiro de 2014 até 20 de 
fevereiro de 2015.

PÓLO BELÉM – QCG/ASCOM
BEATRIZ MIRANDA MARTINS
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PÓLO BELÉM – QCG/BM 2
BRENDA ALCANTÂRA FERREIRA

PÓLO BELÉM – QCG/AJG
FELIPE ARAÚJO DA COSTA

PÓLO BELÉM – QCG/DP
JÉSSICA DE JESUS BRITO
THAIS LOUISE CIZ DA SILVA

PÓLO BELÉM – QCG/SUBCMDO
NATASHA DE PAULA HINWAITT MATOS
THIAGO DA SILVA FERREIRA

PÓLO BELÉM – 11º SGBM
TÁCIO FELIPE SANTOS BARROS

Art. 4°-  RENOVAR o contrato de prestação de Serviço da Voluntária Civil no Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 21 de fevereiro de 2014 até 21 de 
fevereiro de 2015.

PÓLO BELÉM – QCG/ARSC
MILENA CLÉA DAMASCENO MAUÉS

Art. 5°-  RENOVAR o contrato de prestação de Serviço da Voluntária Civil no Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 25 de fevereiro de 2014 até 25 de 
fevereiro de 2015.

PÓLO BELÉM – QCG/AJG
ÁDNEY DE SOUZA LEAL

Art. 6°-  RENOVAR o contrato de prestação de Serviço da Voluntária Civil no Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 28 de fevereiro de 2014 até 28 de 
fevereiro de 2015.

PÓLO CAPANEMA – 5º SGBM
VIVIAN DE SOUZA ROMARIZ
Art.  7º-  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  às 

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
(Fonte: Nota nº 45, de 12MAR2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO

REQUERENTE: KLEBER MONTEIRO DA SILVA, MF: 5620589-1.
ADVOGADA: ALEXANDRA DA COSTA NEVES, OAB/PA: 17.905.
ASSUNTO: Requer  Reconsideração  do  Ato  Administrativo  referente  a  Portaria  nº 

075/2013, de 23AGO2013.  Que culminou  com a punição  do  CB BM  KLEBER  MONTEIRO  DA SILVA, 
5620589-1, com 13 (TREZE) dias de PRISÃO.

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

militar CB BM KLEBER MONTEIRO DA SILVA, 5620589-1, que teve por escopo apurar a conduta do militar 
que teria ocorridos no dia 12 para o dia 13 de julho de 2013, onde por volta das 03:45 da manhã teria 
adentrado o alojamento de CB e SD sob efeito de bebida alcoólica e causando transtorno ao descanso dos 
militares e ao bom andamento do serviço; E após análises das provas testemunhal e documental, juntado 
aos autos, o militar foi punido com a 13 (treze) dias de Prisão.

O recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo solicitando 
que:  “Sejam  aplicados  os  princípios  da  proporcionalidade,  da  razoabilidade  e  da  dosimetria  da  pena,  
fixando-lhe a pena mais branda da que lhe foi imposta; A desclassificação da transgressão de natureza  
grave para natureza média na busca e para a mais perfeita ordem, transparência, preservação e salutar  
Justiça”.
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II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Subcomandante  Geral,  e 

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

III- DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO.
O recorrente entrou com “Pedido de Reconsideração de Ato”, uma vez que a decisão 

imposta está fora dos ditames legais da razoabilidade e proporcionalidade da decisão, e a punição imposta 
é severa demais para conduta que lhe é imputada, e ao reanalisar no bojo do processo fica comprovado 
que o militar entrou por volta das 03h30min, da madrugada no alojamento de CB e SD, onde todos os  
demais militares estavam descansando para assumir o serviço no dia que começou às 08:00 horas da 
manhã, adentrando na unidade com visíveis sinais de haver ingerido bebida alcoólica, fato que pode ser 
constatado por qualquer pessoa de diligência média, urinado em um colchão ao lado de outro militar que  
estava dormindo, quase lhe acertando com sua necessidades fisiológicas, onde os demais militares que ali  
estavam descansando tiveram que se levantar para contornar a situação, prejudicando o descanso dos 
mesmos, fato que foi  confirmado pelas testemunhas às fls.  21, 42, 44 e 46 dos autos, condutas estas 
inaceitáveis no âmbito da administração, ainda mais durante a Operação Veraneio onde os militares devem 
estar aptos ao serviço no dia do evento, para uma boa prestação dos serviços de prevenção nas praias 
para a população, agravando-se pelo fato da transgressão ser cometida durante a execução do serviço 
perante a tropa e durante o descanso dos demais militares,  atenuando-se pelo fato do militar  ter bom 
comportamento  e  pelos  serviços  prestados  a  administração,  mas  com  sua  conduta  não  atuou  com 
profissionalismo  e  não  cumpriu  os  regulamentos  ao  qual  se  encontra  submetido,  concorrendo  para  a 
indisciplina no CBMPA.

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

Art. 50. A aplicação da punição deve obedecer às seguintes normas:
I - a punição deve ser proporcional à gravidade da transgressão, dentro dos seguintes 

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

exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave. “Negrito nosso”
Onde a punição imposta encontra-se dentro dos ditames legais, não se extenuando em 

Média pela natureza da transgressão, bem como a punição imposta afetam substancialmente a Hierarquia e  
a Disciplina no CBMPA, onde as condutas efetuadas pelo acusado se enquadram na capitulação de até  
reforma administrativa disciplinar, onde a pena imposta fica aquém da máxima, mas pelas circunstancias 
atenuantes bem como não ser reincidente em transgressão dessa mesma natureza, fixando a pena em 13 
dias de prisão para não trazer maiores prejuízos ao acusado;

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 2º De natureza “Grave”, quando constituírem atos que;
III – afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o 

decorro da classe;
V - gerem grande transtorno ao andamento do serviço;
VI – também sejam definidos como crime;
Lembrando ao acusado que a punição imposta visa o fortalecimento da disciplina, tem 

caráter pedagógico e precipuamente a correção de atitudes, bem como violou os preceitos da ética e da 
disciplina conforme vemos nos artigos;

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

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

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

XXX  -  praticar  a  camaradagem  e  desenvolver,  permanentemente,  o  espírito  de 
cooperação;

XXXIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
XXXIV - observar as normas da boa educação;
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Art.  37. São  transgressões  disciplinares  todas  as  ações  ou  omissões  contrárias  à 
disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

LIX - causar ou contribuir  para a ocorrência de incidente ou acidente em serviço ou 
instrução;

LXXXIX - ter pouco cuidado com o asseio próprio ou coletivo, em qualquer circunstância;
CL -  ingerir  bebida  alcoólica  quando  em serviço  ou  apresentar-se  alcoolizado  para 

prestá-lo;
Onde  a  punição  imposta  encontra-se  dentro  dos  requisitos  legais  da  razoabilidade, 

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

Ao analisar o recurso interposto perante este subcomandante conforme mencionado em 
sua defesa foi constatado suposto crime de “prevaricação” previsto no Art. 313 do CPM, por parte do oficial  
ou graduado de dia e superior do militar no dia do evento que não efetuo a prisão em Flagrante Delito do 
mesmo, bem como há indícios de Crime Militar praticado pelo próprio acusado capitulados no Art. 202 do 
CPM, devendo ser encaminhado a JME/PA os autos de PADS, para análise e deliberação daquele douto  
Juízo;

IV - CONCLUSÃO
Recebo  o  presente  recurso,  e  mantenho  a  punição  imposta  ao  CB  BM KLEBER 

MONTEIRO DA SILVA,  MF: 5620589/1,  com  13 (TREZE) dias de  PRISÃO,  pois infringiu com as suas 
condutas os Art. 17, incisos, X, XVI; Art. 18, incisos, XXX, XXXIII, XXXIV; Art. 37, inciso, LIX, LXXXIX, CL;  
Com atenuantes nos art. 35, inciso, I, II. E  agravantes do Art. 36, inciso, II, V, VI, IX; Transgressão de 
natureza  “GRAVE”, por  incidir  no  Art.  31,  §  2º,  incisos,  III,  V,  VI.  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  
6.833/2006.  Permanece  no  Ingressa  no  comportamento  “BOM”;  A referida  punição  deverá  ser 
cumprida na unidade onde serve o militar, após transcurso o prazo recursal;

 O comandante do militar deve estar ciente da Reconsideração de Ato, após publicação 
em Boletim Geral, executar a punição ao militar após transcurso o prazo recursal, conforme o disposto no 
art. 48, § 1° do CEDPM.

Encaminhar os autos de PADS, a Justiça Militar do Pará, pois há indícios de Crime 
Militar para análise e deliberação que o caso requer; A assistência do Subcomando para providências;

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
 Belém-PA, 14 de março de 2014.

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

2 - SOLUÇÃO DE PADS
A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 

por determinação do comandante do 14º GBM - Tailândia, por meio da portaria nº 006/2013 de 17 de julho 
de 2013, cujo presidente foi 1º SGT BM JOSÉ DAVID EVANGELISTA DE SOUZA e teve como intuito apurar 
a conduta do CB BM CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA pertencente ao 14º GBM - Tailândia, o 
qual teria no dia 06 de julho de 2013, quando de serviço pela manhã, portando um atestado médico que  
indicava um afastamento do trabalho durante o período de 02 (dois) dias a partir do dia 06 de julho de 2013 
e se ausentado do quartel sem comunicar o CMT do SOS – SUBTEN BM MENDONÇA, deixando apenas o 
referido atestado médico. 

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que em face dos 

fatos apurados,  não houve crime de  natureza militar  e  nem comum e sim  transgressão da disciplina 
bombeiro militar por parte do CB BM CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, por não ter aguardado o 
CMT DO SOS para corroborar  seu afastamento do trabalho dentro dos procedimentos legais que norteiam 
a instituição Bombeiro Militar, infringindo dessa forma, o Art. 17, incisos X, XVI e XVII e o Art. 18, incisos VII  
e XI, todos da Lei nº 6.833/2006. 

2) Punir o  CB BM CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ALMEIDA, com REPREENSÃO, 
em consequência dos fatos acima mencionados, o qual infringiu com seu ato o Art. 17, incisos X, XVI e XVII 
e o Art. 18, incisos VII e XI, com atenuante prevista no Art. 35, incisos I e II, todos da da Lei Estadual n° 
6833/2006, constituindo-se transgressão da disciplina bombeiro militar de natureza “LEVE”, permanece no 
comportamento “BOM”;
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3) Esta punição terá efeito a partir da data de publicação em Boletim Geral e conclusão 
do prazo recursal;

4) A BM/1 do 14º GBM encaminhar a Solução de PADS, bem como, a 1ª via dos autos 
do processo, ao Sr. Subcomandante Geral do CBMPA para homologação da presente solução, e posterior 
publicação em Boletim Geral;

5) A BM/2 do 14º GBM arquivar a 2ª via dos autos do PADS;
6) Cumpra-se.    
Tailândia-PA, 18 de fevereiro de 2014.

ODIVAN FERNANDES DA CONCEIÇÃO – MAJ QOBM
Comandante do 14º GBM – Tailândia

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação deste Subcomandante Geral  do CBM/PA,  instaurado por meio da  Portaria  nº063/2013 – 
Subcmdº Geral, de 03 junho de 2013, cujo presidente foi nomeado 1º TEN QOBM DAVIDSON DA ROSA 
SALES, MF: 57175077/1, que visa apurar a conduta do militar: SUBTEN BM RAIMUNDO ANTÔNIO FEIO 
DA COSTA,  MF:  5159121/1,  por  haver  no  dia  17  de  dezembro  de  2012,  teria  realizado  uma compra 
equivalente a época a R$ 324,00 (trezentos e vinte e quatro reais) no açougue do Sr. Ivo José dos Santos, e  
emitido um cheque no valor da compra, todavia, o cheque teria sido devolvido duas vezes pela instituição 
financeira pelo fato de não haver fundo;

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

Disciplinar Simplificado, de que pelas provas presentes nos autos  não há indícios de crime militar ou 
comum,  concordar  que  pelas  provas  nos  autos  ficou  comprovado  a  transgressão  da  disciplina 
bombeiro militar, por parte SUBTEN BM RAIMUNDO ANTÔNIO FEIO DA COSTA, MF: 5159121/1, quando 
efetuou compras no comércio de Tailândia sendo emitido o cheque sem fundo, sendo devolvido duas vezes 
pela agencia pela insuficiência de fundos, tendo o Sr. Ivo José dos Santos ter que ir três vezes ao 14ª GBM, 
para resolver tal situação, expondo negativamente desta forma membros da corporação, maculando o bom 
nome da corporação e de seus integrantes, com a sua conduta foi indisciplinado quando contraiu dívida  
acima de suas possibilidades,  fato este  confirmado pelas provas materiais  juntada às folhas,  08 à 12,  
confirmado pelas testemunhas às fls.  22,  24,  36,  em sua defesa não conseguiu  apresentar  provas ou 
testemunhas  que  pudesse  justificar  ou  abonar  sua  conduta,  atenua-se  pelo  fato  do  militar  ter  bom 
comportamento, e executar o pagamento da dívida mesmo que com um grande lapso de tempo e pelos  
relevantes serviços prestados a Corporação,  mas com sua conduta foi  indisciplinado e não atuou com 
profissionalismo, mesmo na inatividade, quando não cumpriu os preceitos e regulamentos do Código de 
Ética e a Disciplina Militar, causou e contribui para expor negativamente membros da corporação e não  
zelou bem pelo nome da instituição militar e seus integrantes, agrava-se pelo fato da transgressão ter sido 
cometida perante civis e pelo grau hierárquico do militar, bem como ter afetado os preceitos da ética do 
pundonor bombeiro militar e o decoro de classe;

1 - Para  preservar  a  hierarquia  e  a  disciplina,  PUNIR o  SUBTEN BM RAIMUNDO 
ANTÔNIO FEIO DA COSTA, MF: 5159121/1, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, pois infringiu com as 
suas condutas o Art. 17, incisos, XIV, XV e XVII; Art. 18, incisos, XVIII, XXXIII, XXXV e XXXVI; Art. 37,  
inciso, XXXI, CXLII; Com atenuantes nos art. 35, inciso, I, II. E agravantes do Art. 36, inciso, II, V, VI, IX; 
Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, II, incisos, I, II. Todos os artigos e incisos da 
Lei 6.833/2006.  Ingressa no comportamento “ÓTIMO”;  A Diretoria de Pessoal deve observar a fiel 
execução da devida punição, após transcurso o prazo recursal;

2 – A Diretoria de Pessoal deve cientificar o militar da presente decisão e providenciar o 
cumprimento da devida punição, após transcurso o prazo recursal, conforme o disposto no art. 48, § 1° do 
da Lei 6.833/2006, 

3  - Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  solução  de  (PADS),  A Ajudância  Geral 
providências; 

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

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 14 de março de 2014.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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C) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado por meio da  portaria  nº069/2013 – 
Subcmdº Geral, de 21 de junho de 2013, cujo presidente foi nomeado 2º TEN QOABM JOCICLEI DA SILVA 
REZENDE, MF: 5607892/1, que visa apurar a conduta do militar: SD BM CARLOS ANDRÉ PIEDADE DOS 
SANTOS, MF:57173701/1, por ter “em tese” portando-se de forma inconveniente e sem compostura perante 
a tropa e oficial da corporação, durante a preleção no 1º GBM, no dia 26 de maio de 2013, tratado de forma 
desafiadora e com insubordinação, sendo autuado em flagrante delito;

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

Disciplinar Simplificado, que pelas provas presentes nos autos não há indícios de crime comum, porém 
ficaram constatados indícios de crime militares que já está sendo apurado por meio dos Autos de Prisão 
em Flagrante Delito Já encaminhado a JME/PA. E pelas provas nos autos também ficou comprovado a 
transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar, por  parte  SD  BM CARLOS  ANDRÉ  PIEDADE DOS 
SANTOS, MF:57173701/1, onde pelas provas juntada aos autos, ficou constatado que o acusado portou-se 
sem compostura em forma perante seus pares e superiores, quando não obedeceu ordem de seu superior  
hierárquico, quando ordenado para ficar em forma e em silêncio, e que problemas referente ao serviço seria  
resolvido em  momento oportuno, onde agiu de forma desafiadora quando permaneceu gesticulando e 
proferindo palavras ofensivas e desabonadora a membros desta corporação, sendo autuado pelo crime de 
desobediência e recusa a obediência, fato confirmado pelas testemunhas às fls, 49, 59, 62, 64, e pelas 
provas materiais às fls.  02 à 25 com sua conduta foi indisciplinado portou-se sem compostura, feriu os 
preceitos da ética da disciplina e as leis vigentes em nosso ordenamento, atenua-se pelo fato do militar ter 
bom comportamento e pelos grandes serviços prestados ao 2º GBS/GSE, e pelo estado emocional em que 
encontrava-se, agrava-se a pena pelo fato do militar cometer a transgressão durante a execução do serviço 
e perante a tropa, onde em sua defesa não apresentou causas de justificação plausíveis para com sua 
conduta, não observando as leis e regulamentos ao qual encontra-se submetido;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBMPA,  PUNIR o  SD BM CARLOS 
ANDRÉ PIEDADE DOS SANTOS, MF:57173701/1, com 04 (QUATRO) dias de PRISÃO, pois infringiu com 
as suas condutas o artigo Art. 6º, § 1º incisos, II, IV, VI; Art. 17, incisos, X, XVI, XVII, Art. 18, incisos, V, VII,  
XIII; Art. 37, incisos, XXIV, CXV, CXVI; Com atenuante do art. 35, inciso, I, II; Com agravantes, Art. 36, 
incisos, V, IX; Transgressão de natureza “MÉDIA”, por incidir no Art. 31, § 3º; Todos os artigos e incisos da 
Lei  6.833/2006. Permanece no comportamento  “BOM”,  o militar deve cumprir  a devida punição na 
Unidade do 2º GBS/GSE;

2  - Após transcurso o prazo recursal,  o comandante do militar deve aplicar a devida 
punição ao militar, conforme o disposto no art. 48, § 1° da lei 6.833/2006;

3 - Publicar em Boletim Geral a presente solução de (PADS). A Ajudância Geral para 
providências; 

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

Publique-se, registre-se, cumpra-se.
Belém-PA, 14 de março de 2014.

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

D)  Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 
por determinação deste comando, instaurado por meio da portaria n° 074/2014 – Gab. Cmd°., de 21 de  
outubro de 2014, publicada em BG n° 208, de 06NOV2013, que tem como presidente o SUBTEN QBPM-00 
RG 20912 EDIVALDO VIANA BARBOSA, MF 5037514-1 com o objetivo de apurar e elucidar o fato de que 
SD BM RG 4983461 ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES, MF 57173908-1, teria, em tese, faltado ao serviço de 
escala extra (Círio da Vila de Caratateua/Procissão Rodoviária), no dia 07/09/2012.

RESOLVO
1- Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que, em face dos 

fatos apurados constantes nos autos, há indícios de transgressão da disciplina Bombeiro Militar praticada 
pelo  SD BM RG 4983461 ANTÔNIO  ARLAN DAS NEVES SILVA,  MF 57173908-1,  pois,  com seu ato, 
infringiu o art. 37, incisos XX, XXVIII e L, bem como deixou de observar o art. 18, incisos VII e XI, com 
circunstâncias agravantes preconizadas no art 36, inciso III, tudo da Lei Estadual nº 6.833/2006.
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2-  Punir,  com  02 dias  (dois)  dias  de  detenção,  o  SD BM RG 4983461 ANTÔNIO 
ARLAN DAS NEVES SILVA, MF 57173908-1, do 12º SGBM, pelos fatos acima mencionados. Ao chefe da 
1ª Seção do 12º SGBM para providências; 

3-Arquivar a 2ª via da Sindicância na 2ª 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 14/2014 – 12º SGBM)

3 – ATO DO 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 
PORTARIA N° 017/2014 – GAB. CMDº. - BRAGANÇA-PA, 12 DE MARÇO DE 2014.
ANEXO: 
Ofício nº 01/2014 PADS, de 07 de março de 2014, do 2° Sgt BM Alcirlei.

O  Comandante  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  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado (PADS), instaurado por meio da Portaria nº 009/2014 – Gab. Cmd°., de 12 de fevereiro de 
2014, publicada no BG n° 35, de 19 de fevereiro de 2014, cujo Presidente é o 2° SGT QBMP-01 RG  
2331603  ALCIRLEI NASCIMENTO DA CUNHA, devido o acusado, SD BM RG 4037265 GERBSON DE 
FREITAS GONÇALVES, estar acompanhando sua esposa que se encontra internada no Hospital  Porto 
Dias, sem previsão de alta.

RESOLVE:
Art. 1º- Sobrestar, retroativamente ao dia 28/02/2014, com base no inciso V do art. 265 

do CPC, o PADS instaurado pela Portaria nº 009/2014 – Gab. Cmdº, 12 de fevereiro de 2014.
Art. 2º- Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ÁTILA DAS NEVES PORTILHO – MAJ QOBM
RG 3174195 - COMANDANTE DO 12º SGBM

4 – ATO DO 12° GRUPAMENTO BOMBEIROS MILITAR
PORTARIA Nº 002 – SINDICÂNCIA DE 07 DE FEVEREIRO DE 2014.
ANEXOS: 
Ofício nº 024 – Gab. Subcmdo, de 23 de janeiro de 2014; Certidão de Ocorrência nº 

128555 do 12º GBM.

O Comandante do 12º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR, no uso das atribuições 
legais, conferidas pelo Poder Disciplinar, bem como o dispositivo previsto na Lei nº 6.833/2006, nos termos 
do Art. 26, inciso VII. E tendo conhecimento dos documentos anexos, e a fim de apurar as circunstâncias 
em que o 2º SGT BM FRANCISCO CARLOS SANTOS MORAES, RG 1524201, no dia 17 de dezembro de 
2013, na escola SESC-Benevides, sofreu a queda de cerca de 5m de altura, na execução de uma escala de  
corte de árvore no momento que cortava o vegetal, onde sofreu traumatismo craniano e torácico, perda de  
consciência local, amnésia segmentar, dor lombossacra e ferimento no 2º quirodaquitilo direito, conforme 
relato do Dr. Carlos A. C. Soares, traumatologista e Ortopedista CRM-8009 do Hospital Saúde da Mulher, 
para onde o referido militar foi conduzido pela guarnição de serviço do 12º GBM.

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar a abertura de SINDICÂNCIA para apurar todas as circunstâncias do 

fato;
Art.  2º  –  Nomear  o  1º  SGT  BM  PAULO  ROBERTO  RODRIGUES  PATROCA  RG 

2397463,  como  encarregado  da  Sindicância,  delegando-lhe  para  esse  fim,  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º – Estabelecer prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 4º – O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por meio do Ofício 
nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro de 2008;

Art. 5º – Publique-se em Boletim Interno, e encaminhar à Assistência do Subcomando 
para análise e providências, registre-se e cumpra-se.
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LAÉRCIO CORREA PALHETA – MAJ QOBM
RG 1388289 Comandante do 12º GBM em exercício

5 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 01/2014 – DO CONSELHO DE DISCIPLINA
Senhor Comandante,

Comunico a Vossa Excelência, que o Conselho de Disciplina a que será submetido o CB 
BM CARLOS AUGUSTO SOUZA CASTRO, MF 5162700-1, para o qual esta oficial foi nomeada presidente,  
conforme publicado no BG nº 41, de 27 de fevereiro de 2014, irá funcionar na 1ª SBM/Infraero-Belém, com 
a respectiva reunião de instalação marcada para o dia 20 de março de 2014, às 09h30.

Respeitosamente,

ADALMILENA CAFÉ DUARTE DA COSTA – MAJ QOBM
Presidente do Conselho de Disciplina

6 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
A) O CEL QOBM MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO, Subcomandante Geral 

do CBM/PA, no uso da competência que lhe confere o art. 26, inciso III da Lei Estadual nº 6.833/2006, 
resolve:

PUNIR:
O  SUBTEN  BM  LUCINALDO  BITTENCOURT POMPEU,  MF:  5162106/1,  com  15 

(QUINZE) dias de PRISÃO, por não ter subsidiado corretamente o Comandante do 8º GBM – Tucuruí, no 
controle e consumo de combustível da unidade, durante o período em que trabalhou como chefe da Seção  
de Motomecanização, conforme fls. 076 à 078, 88 a 93, 215 a 340, dos Autos do Processo Administrativo  
Disciplinar Simplificado, concorrendo para um grande transtorno a Administração Pública, onde o mesmo 
trabalhou mau, quando não teve o devido zelo e cumprimento na missão a que lhe foi confiada, bem como  
não enviou no mais curto prazo irregularidade que devia estar ciente a autoridade competente, infringindo 
com as suas condutas o artigos: Art. 17, incisos X, XVII, XXIII; Art. 18, incisos VII, IX, XV; Art. 37, incisos  
XIX,  XXIII,  XXIV,  XLVI,  XCVII,  XCVII,  XCIX,  C, CVII,  CVIII,  CXI;  Com  atenuante  do art.  35,  inciso I,  e 
agravantes do Art. 36, incisos II, IV, V, c/c Art. 23, § Único; Transgressão de natureza “GRAVE”, por incidir 
no  Art.  31,  §  2º,  inciso,  III,  V,  VI,  VII;  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833/2006.  Ingressa  no  
comportamento “BOM”.

O militar deverá cumprir a devida punição no Quartel do Comando Geral do CBMPA, 
depois de transcorrido o prazo recursal, conforme os Arts. 144 e 145, e seus parágrafos, da Lei Estadual nº 
6.833/2006.

(Fonte: Nota snº/2014 – Gab. Subcomando Geral)

B) O Comandante do 12º Subgrupamento Bombeiro Militar (12º SGBM), no uso da 
competência que lhe confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual n° 6.833/2006, resolve:

PUNIR:
Com  02 (dois) dias de DETENÇÃO o Sd BM RG 4983461 ANTÔNIO  ARLAN  DAS 

NEVES SILVA, MF 57173908-1, do 12º SGBM, por ter infringido o art. 37, incisos XX, XXVIII e L, bem como 
por inobservância ao art. 18, incisos VII e XI, com circunstâncias agravantes preconizadas no art 36, inciso  
III,tudo da Lei Estadual nº 6.833/2006. Transgressão leve. Permanece no comportamento “MAU”.

    A referida punição deverá ser cumprida nas dependências internas da UBM, após 
publicação em Boletim Geral e transcorrido o prazo recursal.

(Fonte: Nota nº 15/2014 – 12º SGBM

MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA, em exercício

Confere com o Original:

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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