
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 25 DE MARÇO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 56

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 26 DE MARÇO DE 2014 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL BM REIS
Supervisor de Área CAP BM NOGUEIRA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG/QCG
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM FABRÍCIO

Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM FURTADO
TEN BM SIDNEY

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO

Aprovo  as  Ordens de Serviço da  CEDEC executadas no mês de  março  de  2014, 
conforme descritas abaixo:

Ordem de Serviço nº 07/2014 – CEDEC 01 e 05 de março de 2014.
Evento: Carnanindeua 2014 Diversidade Cultural ONG Guardião da Vida.
Local: Ginásio Abacatão Arterial 18.

Ordem de Serviço nº 08/2014 – CEDEC 01 e 03 de março de 2014.
Evento: Comando Educativo Contra Exploração Sexual de Criança e Adolescente.
Local: Barreira da Polícia Rodoviária Federal.

Ordem de Serviço nº 09 /2014 – CEDEC 06 de março de 2014.
Evento: Acampamento da Igreja batista.
Local: Benfica Vila Santa Maria.

Ordem de Serviço nº 10 /2014 – CEDEC 01 e 02 de março de 2014.
Evento: Ações Educativas para o Controle da Dengue.
Local: Unidade de Saúde do Benguí.

Ordem de Serviço nº 11 /2014 – CEDEC – 12 de março de 2014.
Evento: Inicio do Ano Letivo do Projeto Escola da Vida.
Local: Pátio Interno do QCG.
(Fonte: Correspondência Interna nº 55/2014 - CEDEC)

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

1 - SEGUIMENTO E REGRESSO
Seguiram e regressaram no dia 18 de março de 2014, do Município de Castanhal/PA, os 

oficiais abaixo relacionados, onde se encontravam a serviço da Corporação realizando o Cerimonial de Pas-
sagem de Comando do 2º GBM/Castanhal.

TEN CEL QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS
2º TEN QOABM ROGÉRIO MARTINS DOS SANTOS
(Fonte: Nota nº 01/2014 – 5ª Seção do EMG do CBMPA)
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B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - SEGUIMENTO E REGRESSO

Seguiram e regressaram no dia 18 de março de 2014, do Município de Castanhal/PA, as 
praças abaixo relacionadas, onde se encontravam a serviço da Corporação dando apoio ao Cerimonial de 
Passagem de Comando do 2º GBM/Castanhal.

3º SGT BM AIRTON PARAGUAI JÚNIOR
CB BM GERSON CORRÊA AMADOR
SD BM JULIANA CAROLINA DE SOUZA COSTA
(Fonte: Nota nº 01/2014 – 5ª Seção do EMG do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIÁRIA
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 661733
ERRATA DA PUBLICAÇÃO Nº 661392
PORTARIA: 187/2014
Objetivo: A Serviço da Corporação. Processo: 116413/2014
Fundamento Legal: Lei nº 5.119/84.
Origem: BELÉM/PA - BRASIL
Destino(s):
Goiania/GO - Brasil
Servidor(es):

5598346/RUBENITA TRINDADE DE SOUZA (SGT BM) / 30.0 diárias (Completa) / de 31/03/2014 a 10/05/2014
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 662117
Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 14/03/2014
Valor: 139.342,03
Vigência: 14/03/2014 a 13/03/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa:  Este  Termo  Aditivo  tem  por  objeto  a  prorrogação  do  prazo  de 

vigência,reajuste, preço e dotação orçamentária.
Contrato: 7-12
Exercício: 2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06126137767190000 339039 0101000000 Estadual
Contratado: PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA
Endereço: Rod Augusto Montenegro, Bairro: Tenoné, km10
CEP. 66820-000 - Belém/PA
Telefone: 9133445220
Ordenador: JOAO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial nº. 32607 de 24/03/2014)

2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 032, DE 21 DE MARÇO 2014.
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no 

uso  de  suas  atribuições  legais  e  considerando,  o  Ofício  N°266/13-COP  e  o  despacho  do  Exm°  Sr. 
Comandante Geral do CBMPA protocolado com o N°459/14 neste Subcomando, a fim de realizar um novo 
estudo referente a mudança dos uniformes, prontidão 4°A e 4°F, utilizados atualmente conforme RUCBMPA 
da corporação;

RESOLVE:
Art. 1º - Fica constituída Comissão de estudo para verificar a possibilidade na mudança 

dos uniformes do CBMPA:
I – PRESIDENTE:
TEN CEL QOBM FRANCISCO CANTUÁRIA MOUTINHO JÚNIOR MF:5055938-2;
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II – MEMBROS:
MAJ QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA FARIAS MF:5420792 -1;
MAJ QOBM ALESSANDRE ELIAS FRANCES BRITO MF: 5130042-1;
MAJ QOBM ADALMILENA CAFÉ DUARTE DA COSTA MF: 5749077-1;
CAP QOBM CLEDSON DE SOUSA OLIVEIRA MF:54185292 -1;

Art. 2° - A referida comissão deverá apresentar estudo devidamente justificado no prazo 
de 30(trinta) dias para posterior homologação do Comandante e Subcomandante Geral do CBMPA;

Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

4ª PARTE – JUSTIÇAE DISCIPLINA
1 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS

Analisando os autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do Comandante do 4º SGBM, por intermédio da portaria nº 006 de 26 de setembro de 2012  
– GAB. SUB CMD do 4º SGBM, publicada no Boletim Interno Nº 033 de 05 de outubro de 2012, cujo  
Presidente foi o SUBTEN BM MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS MF: 5539080/1, que teve por 
escopo apurar os fatos ocorridos no dia 20 de julho de 2012, no interior do alojamento de guarda vidas do 
4º SGBM, onde o SD BM DIEGO  PINHEIRO DOS SANTOS MF: 57217903/1, não teria realizado sua 
atividade de faxina e ainda estaria em horário de expediente dormindo no interior do alojamento de guarda  
vidas sem nenhuma peça de seu uniforme de prontidão.

RESOLVO: 
1.Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS, de que não houve 

indicio de crime da natureza militar ou comum, porém ficou constado transgressão da disciplina bombeiro 
militar por parte do acusado, tendo-lhe assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório através de 
PADS de portaria nº 006 /2012 publicado no boletim interno Nº  033/2012, conforme o que preceitua o art. 
5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988, o militar, através de defensor dativo devidamente constituído 
suscitou a tese da absolvição com fundamento de que o acusado pegou no sono após ter sido passada a  
sua tarefa de faxina, no início da alvorada, onde alega que a guarnição onde o acusado se encontrava 
escalado ( Unidade de resgate),  teve uma grande demanda de ocorrência no dia anterior,  porém não 
apresentou na defesa presente nos autos, o quantitativo de ocorrências atendidas nas 24h de serviço 
através do SISCOB, ficando argumento vago, não convincente, bem como ficou constatado pelo 3º SGT 
BM C. Antônio SGT de dia e CMT do SOS e da testemunha  que o militar teve a intenção de não realizar a  
faxina no horário pré - estabelecido, já que se encontrava dormindo no interior do alojamento de guarda 
vidas sem nenhuma peça do seu uniforme de instrução, conforme as folhas Nº 17,  18, 19 e 20.

2.  PUNIR com  06(seis)  dias  de  DETENÇÃO,  o  SD  BM  DIEGO  PINHEIRO DOS 
SANTOS MF: 57217903/1, por ter no dia 20 de julho de 2012, quando de serviço  de componente da  
guarnição de resgate, ter deixado de realizar sua tarefa de faxina no horário pré estabelecido pelo cabo de 
dia, o CB BM NAGER NELSON DA SILVA CARVALHO MF: 5397901/1 e ainda ter sido pego pelo SGT de 
dia  e CMT do SOS, o 3º SGT BM CLÁUDIO ANTONIO DOS SANTOS FREITAS MF: 5399475-1 dormindo 
no alojamento de guarda vidas sem nenhuma peça de seu uniforme de prontidão, infringindo assim com 
sua conduta o disposto no art. 6º incisos  II, IV, V  e VI, art. 17 inciso  X, XVII, XXIV, XXV, art. 18 inciso XI,  
XII, art. 37 inciso VIII,  XXIV, LIII, LIV e LXXXV com atenuante do art. 35 inciso I  e agravante do art. 36 
inciso II, Transgressão de natureza LEVE por incidir no art. 31, parágrafo 1º, inciso I,   tudo da Lei Nº  
6.833/2006, podendo ainda ser sancionado de acordo com o art. 106 parágrafo único da referida Lei.

3. Arquivar uma via da solução do presente PADS na 2ª seção do 4º SGBM. Ao chefe 
da 2ª seção para as providências.

4.  Remeter  uma  via  dos  autos  da  presente  Solução  do  PADS  ao  Ilmo.  Sr. 
Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  para  fins  de  homologação  e  publicação  em  Boletim  Geral  da 
Corporação. Providencie o Assistente do Comando.

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES – MAJ QOBM
Comandante do 4º SGBM
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2 - SOLUÇÃO DE PADS
a) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação exarada na Portaria nº 006/2013 – 15º GBM, de 14 de agosto de 2013, que foi publicada no  
Boletim Geral nº 174, de 17 de setembro de 2013 do MAJ QOBM JORGE EDISIO DE CASTRO TEIXEIRA, 
comandante do 15º GBM, cujo presidente foi o 1º SGT BM MARCIO LUIS COSTA MACÊDO, RG 1760246, 
objetivando  apurar  à  conduta  do  3º  SGT  BM  HÉLIO  PAULO  PINTO DE  FREITAS,  que  em  tese, 
desrespeitou a hierarquia, a lealdade, feriu a disciplina, faltou à verdade e não seguiu as normas e preceitos  
regulamentares, quando sem conhecimento do Comando do 15º GBM – Abaetetuba, utilizou-se do recebido 
do Subcomandante da Unidade na Parte s/nº/2013, de 17 de maio de 2013, para procurar o Comando do 1º 
SGBM/I – Marituba e solicitar sua transferência, apresentando a Parte como documento de autorização 
para os trâmites de transferência, a qual foi anexada ao Ofício nº 199/2013 – 1º SGBM/I e encaminhada a  
Diretoria de Pessoal do CBMPA.

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

fatos apurados constante nos autos,  não houve indícios de crime Comum ou Militar,  nem tão pouco 
transgressão  da  disciplina  Bombeiro  Militar por  parte  do  3º  SGT  BM  HELIO  PAULO  PINTO DE 
FREITAS;

3. Remeter Solução de PADS e 2ª via dos autos ao Sr. Subcomandante Geral do CBMPA 
para publicação em Boletim Geral.

5. Arquivar os Autos do PADS na 2ª Seção do 15º GBM - Abaetetuba;
6. Cumpra-se.
Abaetetuba-PA, 10 de março de 2014.

JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA – Maj QOBM
Comandante do 15º GBM – Abaetetuba.

b) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação exarada na Portaria nº 011/2013 – 15º GBM, de 27 de dezembro de 2013, do  Cap QOBM 
ORLANDO  FARIAS PINHEIRO,  Comandante  do  15º  GBM  –  Abaetetuba,  em exercício,  publicada  no 
Boletim Geral nº 012, de 17 de janeiro de 2014, cujo presidente foi o SUBTEN BM SEBASTIÃO DA COSTA 
MEDEIROS,  RG 1396669,  objetivando a  apuração  de  todas  as  circunstâncias  do  fato  ocorrido  no dia 
28JAN2012, quando o SUBTEN BM MIGUEL DA SILVA NEGRÃO, em tese, 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.

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

Disciplinar Simplificado (PADS), de que em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos constatou-se a 
inexistência de indícios de crime Comum, porém há indícios de crime Militar,  o qual está sendo 
apurado em IPM,  conforme Portaria nº 010/2013, de 27 de dezembro de 2013, 15º GBM, publicada no 
Boletim  Geral  nº  019,  de  28  de  janeiro  de  2014.  Entretanto,  está  configurado  a transgressão  da 
disciplinar  Bombeiro Militar,  por  parte  do SUBTEN BM  MIGUEL DA SILVA NEGRÃO, pois  conforme 
consta nos autos, retirou o compressor de ar de um aparelho de ar-condicionado sem conhecimento e  
autorização do Comandante do Socorro ou do Comandante do 15º GBM – Abaetetuba.

2. PUNIR o SUBTEN BM  MIGUEL DA SILVA NEGRÃO, com  16 (dezesseis) dias de 
PRISÃO,  pois  infringiu  com sua conduta  o artigo 37 inciso  CIX (retirar  ou tentar  retirar  de local  sob 
administração policial-militar material, viatura, aeronave, embarcação ou animal, ou mesmo deles servir-se, 
sem ordem ou autorização) da Lei 6.833/2006;

3.  Remeter  Solução  de  PADS,  Nota  de  Punição  e  2ª  via  dos  autos  ao  Sr.  
Subcomandante Geral do CBMPA para publicação em Boletim Geral.

4.  Esta  Punição  terá  efeito  a  partir  da  data  da  publicação  em Boletim  Geral,  após 
transcurso o prazo recursal, conforme art. 144 § 2º; e art. 145 §2º da Lei nº 6.833/2006;

5. Arquivar os Autos do PADS na 2ª Seção do 15º GBM - Abaetetuba;
6. Cumpra-se.
Abaetetuba-PA, 10 de março de 2014.

JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA – Maj QOBM
Comandante do 15º GBM – Abaetetuba.

c) Analisando os autos de Processo Administrativo  Disciplinar simplificado procedido 
por determinação do gabinete do  Comando do 4º SGBM conforme Portaria Nº 021 de 18 de abril de  2013,  
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publicada no Boletim Interno Nº 016 de de 26 de abril de 2013 do MAJ QOBM EDGAR AUGUSTO DA 
GAMA GÓES,  cujo Presidente foi o à época o 2º SGT BM JOMAR JARDIM DOS SANTOS, que teve por 
escopo apurar a conduta do 3º SGT BM VINÍCIUS ALMEIDA ANDRADE MF: 5430577-1, que teria, em tese, 
no dia 03 de janeiro de 2013, faltado o serviço de adjunto ao Comandante do Socorro, tendo apresentado 
um atestado médico da Prefeitura Municipal de Ananindeua somente no dia 08 de janeiro de 2013.

RESOLVO:
A)Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do Processo Administrativo 

Disciplinar  Simplificado  de  que  não  houve  indícios  de  crime  de  natureza  militar  ou  civil,  porém ficou 
constatado a transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do acusado,  tendo-lhe assegurado o 
direito da ampla defesa e do contraditório conforme o que preceitua o art. 5º, inciso LV da Constituição  
Federal de 1988 através de PADS instaurado através da Portaria acima mencionada, o militar através do 
seu  defensor  dativo  legalmente  constituído  suscitou  a  tese  da  absolvição  com fundamento  de  que  o 
acusado teria entregue o atestado médico somente no dia 08 de janeiro de 2013, cinco dias após a emissão  
do supracitado documento, em virtude de que a única pessoa que poderia fazer a entrega do atestado em 
tempo hábil seria a esposa do acusado,  mas pelo fato de ser natural do município de Aurora do Pará e não 
conhecer o município de Salinópolis ficou impossibilitada.

B)Porém, vale ressaltar que não consta nos autos do PADS qualquer  declaração  que o 
acusado tivesse informado através de telefone ao oficial Chefe do Departamento de Pessoal, 1ª Seção do 
4º SGBM, da impossibilidade de comparecer ao qual e que estaria com atestado médico, para que fosse  
evitado  um possível  prejuízo  na  escala  de serviço,  passando-se  assim cinco  dias  ausente  e  sem dar  
notícias,  contribuindo para a não homologação do atestado, descumprindo a determinação da Diretoria de 
Saúde do CBMPA. 

C) PUNIR com  10(dez)  dias  de  DETENÇÃO,  o  3º  SGT  BM  VINÍCIUS ALMEIDA 
ANDRADE MF: 5430577, por ter  durante o período de 03 a 08 de janeiro de 2013 deixado de informar a 
impossibilidade  de  comparecer  ao  quartel,  vindo  a  faltar  o  serviço  no  dia  03  de  janeiro  de  2013  e 
descumpriu  a  determinação  da  Diretoria  de  Saúde do  CBMPA contida  na  Portaria  Nº   616  de  13  de  
novembro de 2001 publicada no BG Nº 183 de 20 de outubro de 2009 e  BG Nº 036 de fevereiro de 2012,  
infringindo assim com sua conduta o disposto no art. 6º. § 1º incisos I, V, VI art. 17 incisos X, XI e XIII art. 18  
inciso VII,  art.  37 inciso XXVIII   com atenuante no art.  35 incisos III   e agravante no art.  36 inciso II,  
transgressão de natureza LEVE por incidir no art. 31 §  1º incisos I e II da Lei Estadual Nº 6.833/2006.

D)Ao  Subcomandante  do  4º  SGBM  para  providenciar  NOTA  DE  PUNIÇÃO 
DISCIPLINAR tão logo transcorra o prazo recursal, informando qual comportamento o transgressor ingressa 
ou permanece.

E)Arquivar uma via da solução do presente PADS na 2ª seção do 4º SGBM. Ao chefe da 
2ª seção para as providências.

F)Remeter  uma  via  dos  autos  da  presente  Solução  do  PADS  ao  Ilmo.  Sr. 
Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  para  fins  de  homologação  e  publicação  em  Boletim  Geral  da 
Corporação. Providencie o Assistente do Comando.

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

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES – MAJ QOBM
Comandante do 4º SGBM

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
a)  Analisando os autos de sindicância, instaurada através da portaria nº 039 de 31 de 

julho de 2013, publicada no Boletim Interno Nº 030 de 02 de agosto de 2013, cujo encarregado foi o 1º SGT 
BM HUGO ARMANDO LISBOA MOURA MF: 5430518/1, que teve por escopo apurar o fato que ocorreu no 
4º SGBM, no dia 31 de julho de 2013, onde o  SUBTEN BM CARLOS ALBERTO  VIEIRA COSTA MF: 
5158923/1, Coordenador Pedagógico do Projeto  Escola da Vida -  PEV, ao retornar  de gozo de férias,  
constatou o desparecimento de equipamentos eletrônico pertencentes ao referido projeto, pelo que. 

RESOLVO:
1.Concordar com o encarregado da SINDICÂNCIA de que não houve indicio de crime de 

natureza militar ou civil, nem tão pouco transgressão da disciplina militar por parte do 3º SGT BM ANTÔNO 
MARCO DO NASCIMENTO MORAES MF:5609097/1 , que se encontrava respondendo interinamente pela 
Coordenação Pedagógica do PEV, pois constam nos autos do procedimento que todos os materiais que se 
encontravam desaparecidos foram todos encontrados, conforme termo de entrega de materiais (FL Nº 020) 
e devolvidos à Coordenação, bem como em decorrência do fato, ressalta que não houve prejuízo para 
administração do 4º SGBM.  
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2.Arquivar os autos de sindicância na 2ª Seção do 4º SGBM. Ao Chefe da 2ª Seção para 
providências.

3.Remeter  uma  via  dos  autos  da  presente  sindicância  ao  Ilm.º  Sr.  CEL  QOBM 
Subcomandante Geral do CBMPA para fins de homologação e publicação em Boletim Geral. Ao Assistente 
do Comando para as providências. 

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

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES – MAJ QOBM
Comandante do 4º SGBM

b) Analisando os autos de sindicância, instaurada através da portaria Nº 006 de 09 de 
agosto de 2012, publicada no boletim interno Nº 026 de 13 de agosto de 2012, cujo encarregado foi o 3º 
SGT BM CLÁUDIO  ANTONIO DOS SANTOS FREITAS RG: 1468370 que teve por escopo apurar o fato 
ocorrido  no  dia  07  de  agosto  de  2012,  onde  os  funcionários  da  empresa  de  telecomunicações 
NAVEGAPARÁ encontraram um colchão na cabine da torre de transmissão que fica localizada no interior do  
quartel do 4º SGBM, material este de fácil combustão que poderia por em risco toda a estrutura da referida 
torre.

RESOLVO:
1. Concordar com a solução a que chegou o encarregado da presente sindicância, de 

que não houve indício de crime de natureza militar ou comum, porém discordar de que não houve indício de 
transgressão da disciplina bombeiros militar, pois conforme consta nos autos, uma cópia da chave que dá 
acesso à cabine da torre transmissão da torre de transmissão  NAVEGAPARÁ, fica na responsabilidade do 
SGT DE DIA E CMT do SOS ao 4º SGBM (Fl 26), onde um dos graduados que montam o referido serviço,  
não teve o devido zelo com material sob sua responsabilidade, permitindo que algum outro militar ou ele 
próprio tenha colocado o colchão no interior  da cabine expondo em risco toda a estrutura da torre de  
transmissão  de  internet  que  poderia  provocar  um  incêndio  em  função  do  calor  provocado  pelos 
equipamentos energizados propícios a uma combustão espontânea, não sendo possível identificar o autor 
ficando de autoria incerta. 

2. Arquivar os autos de sindicância na 2ª Seção do 4º SGBM. Providencie o chefe da 2ª 
Seção.

3. Remeter segunda via dos autos ao gabinete do Ilmº Sr. Subcomandante Geral do 
CBMPA solicitando homologação e publicação em boletim geral da Corporação. Ao Assistente do Comando 
para providências.

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

EDGAR AUGUSTO DA GAMA GÓES – MAJ QOBM
Comandante do 4º SGBM

4 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
a) O Comandante do 4º Subgrupamento de Bombeiro Militar no uso da competência que 

lhe confere o art. 26, inciso VII da Lei Estadual nº. 6.833/2006, resolve:

PUNIR:
O  CB  BM  MARCOS  ALEXANDRE  ALMEIDA  RODRIGUES  MF:  5824001/1 com 

REPREENSÃO, por ter no dia 12 de fevereiro de 2013 ter se apresentado para montar o serviço no 4º  
SGBM somente às 17h00 e quando dado o direito da ampla defesa e do contraditório através de PADS não 
apresentou provas plausíveis que justificassem seu ato,  infringindo assim com sua conduta o disposto no 
art. 6º § 1º incisos III, V e VI, art. 17 inciso X, XX, art. 18 inciso XI  art. 35 inciso I, art. 37 inciso XXIV e LII.  
Transgressão de natureza  LEVE por incidir no art. 31, parágrafo 1º, inciso I. Tudo da Lei Nº 6.833/2006, 
permanecer no comportamento  BOM. A punição deverá ser cumprida no 4º SGBM tão logo transcorra o 
prazo recursal. 

(Fonte: Nota nº 82/2014 – 4º SGBM-Salinópolis)

O  SD BM DIEGO PINHEIRO DOS SANTOS MF: 57217903/1, com  06(seis) dias de 
DETENÇÃO, por ter no dia 20 de julho de 2012, quando de serviço  de componente da guarnição de 
resgate, ter deixado de realizar sua tarefa de faxina no horário pré estabelecido pelo cabo de dia e ainda ter  
sido pego pelo SGT DE DIA e CMT do SOS dormindo no alojamento de guarda vidas sem nenhuma peça 
de seu uniforme de prontidão e quando dado o direito de defesa através de PADS de portaria Nº 006/2012  
não apresentou justificativa plausível,  infringindo assim com sua conduta o disposto no art. 6º incisos  II, IV,  
V  e VI, art. 17 inciso  X, XVII, XXIV, XXV, ART. 18 inciso XI, XII, art. 37 inciso VIII, XXIV, LIII, LIV e LXXXV 
com atenuante do art. 35 inciso I  e agravante do art. 36 inciso II da lei nº 6.833/2006, Transgressão de 
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natureza LEVE por incidir no art. 31, parágrafo 1º, inciso I, permanece no comportamento BOM. A punição 
deverá ser cumprida no quartel do 4º SGBM tão logo transcorra o prazo recursal. 

(Fonte: Nota nº 83/2014 – 4º SGBM-Salinópolis)

Com  08(dez)  dias  de  DETENÇÃO, o  SD  BM  GEANCARLO  SANTOS  SILVA MF: 
54185271-1, por ter faltado o serviço de componente da guarnição no dia 09 de fevereiro de 2013, passado 
a condição de ausente às 00h do dia 10 de fevereiro de 2013 e posteriormente faltado novamente o serviço  
de componente da guarnição no dia 13 de fevereiro de 2013, apresentando-se na unidade somente no dia 
16 fevereiro de 2013. E quando dado o direito de defesa através de PADS de portaria Nº 013/2013 – 4º 
SGBM, não apresentou justificativa plausível,  infringindo assim com sua conduta o disposto do  art.  17 
incisos X, XX, art. 18 inciso XI,  art. 37 incisos XX, XXIV, XXVIII, L e LX com atenuante no art. 35 inciso I,  
com agravante no art. 36 inciso II, todos os dispositivos da Lei nº 6.833/2006. Transgressão disciplinar de  
natureza  LEVE. Permanece no comportamento “BOM”. A punição deverá ser cumprida no quartel do 4º 
SGBM tão logo transcorram os prazos recursais.

(Fonte: Nota nº 84/2014 – 4º SGBM-Salinópolis)

Com 10(dez) dias de DETENÇÃO, o 3º SGT BM VINÍCIUS ALMEIDA ANDRADE MF: 
5430577, por ter  durante o período de 03 a 08 de janeiro de 2013 deixado de informar a  impossibilidade de 
comparecer ao quartel, vindo a faltar o serviço no dia 03 de janeiro de 2013 e descumpriu a determinação 
da Diretoria de Saúde do CBMPA contida na Portaria Nº  616 de 13 de novembro de 2001 publicada no BG 
Nº 183 de 20 de outubro de 2009 e  BG Nº 036 de fevereiro de 2012, infringindo assim com sua conduta o  
disposto no art. 6º. § 1º incisos I, V, VI art. 17 incisos X, XI e XIII art. 18 inciso VII, art. 37 inciso XXVIII  com  
atenuante no art.  35 incisos III   e agravante no art.  36 inciso II  da lei  nº 6.833/2006, transgressão de 
natureza LEVE por incidir no art. 31 §  1º incisos I e II da referida Lei, permanece no comportamento BOM. 
A punição deverá ser cumprida no 4º SGBM tão logo transcorra o prazo recursal. 

(Fonte: Nota nº 85/2014 – 4º SGBM-Salinópolis)

b) O MAJ QOBM Comandante do 15º GBM - Abaetetuba, no uso da competência que 
lhe confere o Art. 26, inciso VII, da Lei Estadual nº 6.833/, resolve:

PUNIR:
Com 16 (DEZESSEIS) dias de PRISÃO, o SUBTEN BM MIGUEL DA SILVA NEGRÃO, 

do 15º GBM – Abaetetuba, por ter retirado o compressor de ar de um aparelho de ar-condicionado, o qual  
se encontrava na qualidade de descarregado no interior  da UBM, sem conhecimento e autorização do 
Comandante do Socorro ou do Comandante do 15º GBM – Abaetetuba. Ao ser dado o direito de ampla  
defesa e do contraditório por meio do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), instaurado 
através Portaria nº 011/2013 – 15º GBM, de 27 de dezembro de 2013, publicada no Boletim Geral nº 012, 
de 17 de janeiro de 2014, não apresentou provas plausíveis que justificassem tal ato, infringindo com sua 
conduta o artigo 37, inciso CIX (retirar ou tentar retirar de local sob administração policial-militar material, 
viatura, aeronave, embarcação ou animal, ou mesmo deles servir-se, sem ordem ou autorização). Com 
atenuantes no art. 35,  incisos I e II e agravantes do Art. 36,  incisos V e VI. Transgressão de natureza 
“GRAVE”,  por incidir  no Art.  31, § 2º,  incisos II,  V e VI.  Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. 
Ingressa no comportamento “BOM”.  O cumprimento da referida punição será a partir da publicação em 
Boletim Geral, após prazo recursal. Recolha-se ao Quartel de origem.

(Fonte: Nota nº 02/2014 – 15º GBM-Abaetetuba)

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

Confere com o Original:

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

Boletim Geral nº 56 de 25MAR2014 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 7


