
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 08 DE MAIO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 84

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 09 DE MAIO DE 2014 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL BM SAULO
Supervisor de Área CAP BM ROAN

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 TEN BM RUBEM

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

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

1. Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 066/2014, da BM/3, referente à prevenção e apoio 
do CBMPA durante o “CAMPEONATO PARAENSE 2014 - PAYSANDU X SÃO FRANCISCO”;

2. Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2014, do 1º GBM, referente ao “SERVIÇO 
DE CORTE DE ÁRVORE NO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA PMPA”;

3. Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2014, do 1º GBM, referente ao “SERVIÇO 
DE  CORTE  DE  ÁRVORE  NO  CENTRO  SOCIAL  DOS  CABOS  E  SOLDADOS  DA AERONÁUTICA – 
CASOTA”;

4. Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2014, do 1º GBM, referente ao “SERVIÇO 
DE CORTE DE ÁRVORE”;

5. Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 006/2014, do 1º GBM, referente ao “SERVIÇO 
DE CORTE DE ÁRVORE”;

6. Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 007/2014, do 1º GBM, referente à prevenção e 
apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO MINERVA”.

(Fonte: 026/2014 – BM/3 – Comando Operacional do CBMPA)

2 –  APROVAÇÃO DO QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL DO CURSO 
DE VISTORIA TECNICA 2014:

1.1 – Aprovo o quadro de instrução semanal do curso de vistoria  técnica 2014 no 
período de 05 a 10 de Maio de 2014 e 12/05 a 17/05 de 2014.

3 - APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO:
2.1 – O Major QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA apresentou a Diretoria de Ensino e 

Instrução do CBMPA o seguinte Certificado ou Diploma: Certificado de Participação no Grupo de Trabalho da 
SENASP – MJ ,Distrito Federal; período: Abril a setembro de 2013; carga horaria 63h/a.

4 - ORDEM DE SERVIÇO APROVAÇÃO:
3.1  –  Aprovo  a  Ordem  de  serviço  nº  001/2014  –  DEI  -  treinamento  de  primeiros 

socorros aos barqueiros que executam o transporte escolar nas ilhas de Belém - ilha de Maracujá.

5 - APROVAÇÃO DO QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL DO CURSO 
DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS 2014 TURMA “A”.

4.1 - Aprovo o quadro de instrução semanal do curso de Aperfeiçoamento de Sargentos 
2014 turma “A” no período de 21/04 a 27/04; 28/04 a 04/05 e 05/05 a 11/05 de 2014.
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6 – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO:
5.1  -  O  SD  BM  JONAS GOMES  SANTOS,  apresentou  a  Diretoria  de  Ensino  e 

Instrução do CBMPA o seguinte Certificado ou Diploma: Diploma de conclusão do curso de licenciatura plena 
em Educação Física – UEPA; registro nº 070; livro nº 1; processo nº 7459/2008, certificado de pós graduação 
em Fisiologia do exercício e biomecânica do movimento – Instituto Superior de Teologia Aplicada; período de 
julho de 2009 a julho de 2011,  certificado de melhor  TCC no ano de 2008 – UEPA,  curso do FTBA –  
INFRAERO; período de 06 a 24 de agosto de 2007; carga horaria 122h/a; curso CVE – INFRAERO; período 
de 09 a 13/04/2007; carga horaria 20h/a; curso de Operação de carro contra incêndio – INFRAERO; período 
de 27 a 30 de agosto de 2007; carga horaria 32h/a; curso ATEBA – INFRAERO; período de 11 a 22 de junho  
de 2012; carga horaria 79h/a; curso ESAIA – INFRAERO; período de 10 a 10 de fevereiro de 2011; carga 
horaria 16h/a; curso ESAB – INFRAERO; período 10 de fevereiro de 2011; carga horaria 4h/a; Honra ao  
mérito – 51º BIS; Emergência Pré Hospitalar 1 – SENASP/MJ; período de 21/07 a 08/09/2008; carga horaria 
60h/a; Intervenção em emergências com Produtos Perigosos – SENASP/MJ; período de 29/09 a 17/11/2008; 
carga horaria 60h/a; Português Instrumental – SENASP/MJ; período de 26/02 a 13/04/2009; carga horaria  
60h/a; Sistema de Comando de Incidentes – SENASP/MJ; período de 09/09 a 27/10/2009; carga horaria 
60h/a; Direitos Humanos – SENASP/MJ; período de 25/02 a 07/04/2010; carga horaria 40h/a; Emergência  
Pré Hospitalar 2 – SENASP/MJ; período de 02/06 a 20/07/2010; carga horaria 60h/a; Elaboração de Materiais  
para educação a Distância – SENASP/MJ; período de 10/09 a 28/10/2010; carga horaria 60h/a; Inglês 1- 
SENASP/MJ; período de 28/02 a 18/04/2012; carga horaria 60h/a; Policia Comunitária –SENASP/MJ; período 
de 01/03 a 19/04/2013; carga horaria 60h/a; Espanhol Básico 1- SENASP/MJ; período de 14/06 a 02/08/2013; 
carga horaria 60h/a; Redação Técnica – SENASP/MJ; período de 14/06 a 02/08/2013; carga horaria 60h/a. 

7 – CURSO DE MERGULHO AUTONOMO EDITAL 004/2014.
1 - FINALIDADE:
qualificação  dos  padrões  de  atendimento  nas  mais  variadas  situações  próprias  do 

contexto da Segurança e Defesa do cidadão, conforme está proposto nas orientações previstas nas diretrizes 
estabelecidas pelo Plano Nacional de Segurança Pública.

2 – REFERÊNCIA:
2.1  –  Constituição  Federativa  do  Brasil,  Constituição  do  Estado  do  Pará,  Lei  de 

Diretrizes e Bases da Educação, Lei de Organização Básica do CBMPA. 

3 – OBJETIVOS:
3.1 – GERAL 
equipamentos  autônomos  de  circuito  aberto  e  equipamentos  para  mergulho 

dependente  leve  com  habilitação  em  buscas  e  resgate  de  pessoas,  animais  e  objetos,  operações  de 
salvatagem,  inspeções  e  pequenos  reparos,  comunicação  subaquática  e  resgate  de  mergulhador  em 
emergência, tudo dentro dos limites de segurança que os equipamentos e as condições naturais permitem. 

3.2 – ESPECIFICOS:
conhecimentos,  que  promovam  a  formação  das  habilidades  pertinentes  e 

especialização de mergulhador de resgate, com competência para:

4 – EXECUÇÃO:
4.1 – Carga horária total: 396 (trezentos e noventa e seis) h/a.
4.2 – Inscrição para seleção: mês de maio de 2014.
4.3 – Período de realização: 18 de agosto a 10 de outubro de 2014.
4.4 – Funcionamento do curso: Grupamento Marítimo Fluvial e Instituto de Ensino de 

Segurança do Pará. 
4.5 – Infraestrutura: Instalações físicas do Grupamento Marítimo Fluvial e do Instituto 

de Ensino de Segurança do Pará. 
4.6 – Público alvo: Militares do serviço ativo.
4.7 – Distribuição de vagas: 40 (quarenta) vagas conforme o quadro abaixo.

CBMPA OUTRAS ORGANIZAÇÕES MILITARES

OFICIAIS PRAÇAS OFICIAIS/PRAÇAS

5 25 10
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5 – INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO:
Período de inscrição de 05 a 16 de maio de 2014, a ser realizado na DEI.

6 – PROCESSO SELETIVO:
a) EXAME MÉDICO:
os  seguintes  exames:  Hemograma,  ureia,  creatina,  colesterol  total  e  frações, 

triglicerídeos. VDRL, glicemia, parasitoscopia das fezes (DFB), urina (EAS), TGO, TGP, RX do Tórax (PA)  
com laudo e teste ergométrico, PSA para os candidatos masculinos com mais de 40 anos, tomografia do  
crânio, audiometria, laudo otorrinolaringológico, raios-x seios da face, raios-x toracolombar e AP/PERFIL.

b) EXAME FÍSICO: 
TAF padrão do CBMPA: 
Flexão horizontal de braço: 31 flexões para masculino (quatro pontos de apoio ao solo); 
Flexão em barra horizontal: 10 flexões para ambos os sexos;
Abdominais 45º em 01 minuto: 40 abdominais para masculino e 34 abdominais para 

feminino;
Corrida de 12 minutos: 2400 m para masculino e 2000 m para feminino; 
Natação 200 m estilo livre: máx. 6´00” para ambos os sexos;
Natação com equipamento básico 1000 m: máx. 30´00” para ambos os sexos.
Apnéia dinâmica horizontal: 25 m;
Apnéia dinâmica vertical: 5 m.
Flutuação: 30’00”.

Data do Teste de Aptidão Física: nos dias 27 e 28 de maio de 2014.
Local: Escola Superior de Educação Física – UEPA.

7- ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CURSO:
7.1  -  Coordenadoria  de  Planejamento:  Diretoria  de  Ensino  e  Instrução  (DEI)  do 

CBMPA.
7.2 - Coordenadoria Executiva e Acadêmica: Grupamento Marítimo Fluvial (GMAF).
7.3 - Coordenadoria Pedagógica: Grupamento Marítimo Fluvial.

8 – ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:
8.1 – DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:
Providenciar matricula dos candidatos do curso.

8.2 – DAL:
Providenciar materiais de apoio ao curso conforme projeto.

8.3 – ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.

8.3 – POLIBOM:
Realizar inspeção de saúde nos candidatos conforme solicitação.

8.5 - AJUDÂNCIA GERAL:
Publicação em Boletim Geral.

9 – PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
9.1 - Não haverá custeamento de passagens e diárias para candidatos inscritos fora da 

região metropolitana,  os militares interessados em participar  do processo seletivo deverão seguir  para a 
região metropolitana para execução da inspeção de saúde e TFM por meios próprios sem ônus para o  
Estado.

9.2 – Documentos necessários para seleção ao Curso de Mergulho Autônomo:
- Ficha de inscrição assinada pelo comandante da unidade;
- Xerox da identidade funcional.

9.3 - Os candidatos selecionados, não pertencentes ao CBMPA, deveram custear a 
Certificação Open Water Diver.

9.4 – O enxoval do aluno será composto de dois shorts, duas camisetas, duas sungas 
e um gorro.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO – TEN CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE ENSINO

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO DE MERGULHO AUTÔNOMO/2014

DADOS DO CANDIDATO
Nome do candidato:_________________________________________________________________
Posto/Grad:____________________RG_____________________CPF_________________________
Data Nasc:_____/_____/______Município:___________________________UF____/_____
End. Completo:______________________________________________________________________
Tels contato___/___/___/-______________- ___/___/___/-____________ - ___/___/___/-___________
e-mail do candidato________________________________

____________________________________              _________________________________________
         Assinatura do candidato                                                                     Data

Dados da UBM:
Nome do comandante:______________________________________UBM______________________
e-mail da UBM________________________Município:___________________________UF____/_____
Tels contato___/___/___/-______________- ___/___/___/-____________ - ___/___/___/-___________

Declaro que o militar acima mencionado esta no comportamento___________________

____________________________________              _________________________________________
         Assinatura do candidato                                                                     Data

PARA PREENCHIMENTO USO EXCLUSIVO DA DEI
COMPROVANTE DE ENTREGA DE FICHA DE INSCRIÇÃO

Data de recebimento pela DEI______/______/______         Nome do recebedor:__________________
Nome do candidato____________________________________________________________________
Posto/Grad:__________________________________    UBM:_________________

(Fonte: Nota nº 025/2014 – Diretoria de Ensino do CBMPA)

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

1 – APRESENTAÇÃO
No dia 25ABR2014
No 2º GBM/Castanhal, O SUBTEN BM RR JOSÉ ADELSON VASCONCELOS;
No NIOP/Castanhal, o 2º SGT BM RR JOÃO DE DEUS DOS SANTOS REIS, por terem 

sido classificados respectivamente.
(Fonte: Nota nº 09/2014 – 2º GBM/Castanhal)

2 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
LICENCIAMENTO A PEDIDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 681017
PORTARIA Nº 297 DE 02 DE MAIO 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 e;
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Considerando  que  o  SD  BM PASCOALINO  GENTILE  FILHO,  MF:  57218511-1  do 
9ºGBM – Altamira, solicitou seu licenciamento a pedido das fileiras do CBMPA, deferido através do BG nº 61  
de 01ABR2014;

Considerando que o referido militar, foi inspecionado pela JIS BM e encontra-se APTO 
para fins de licenciamento a pedido, conforme BG nº79 de 30ABR2014;

Considerando o que preceitua o Art.  98,  Inciso V e Art.  120,  Inciso I,  § 1º,  da Lei  
Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Licenciar a pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o SD 

BM PASCOALINO GENTILE FILHO, MF: 57218511-1 do 9ºGBM – Altamira, filho de Pascoalino Gentile e 
Rosimara Reis de Silva Gentile, residente na Rua Acesso 3 nº 02, , Bairro: Santa Ana, Altamira-PA. O militar é 
licenciado no comportamento “BOM”.

Art.  2º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  17MAR2014,  revogada  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
(Fonte: Diário Oficial nº 32636 de 07/05/2014)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – REQUERIMENTOS DESPACHADOS

A) INCLUSÃO DE DEPENDENTE
De  acordo  com  o  que  preceitua  o  art.  226,  da  Constituição  Federal/1988, 

combinado  com  o  art.  52,  da  Lei  Estadual  nº  5.251/1985,  solicitado  pelos  requerentes  abaixo 
mencionados:

CB BM JUNES DE ALMEIDA HOLANDA, MF 5601029-1, do 2º GBM – Castanhal.
GLAUCILEIA SILVA HOLANDA (esposa).
JAMILLY RAISSA SILVA HOLANDA (filha).

SD BM HERSON JUNIOR DE LIMA CARVALHO, MF 57218340-1, do 10º SGBM – 
Parauapebas.

LUCAS EMANUEL DE OLIVEIRA CARVALHO (filho).

SD BM ARLESON NAZARENO LOBATO MORAES, MF 57189431-1, do 6º GBM – 
Barcarena.

NEUZILENE CRISTINA DA SILVA CRUZ (companheira).

SD BM ANDERSON BARBOSA LIMA, MF 57189294-1, do 1º GBM – Belém.
JOÃO PEDRO DA CRUZ LIMA (filho).

SD BM VALNEI ALVES, MF 57217914-1, do 2º GBM – Castanhal.
CAMILA NASCIMENTO DA SILVA (companheira).

SD BM JEZIEL SOUZA, MF 57173691-1, do 7º GBM – Itaituba.
DAVI LUÍS BANDEIRA SOUZA (filho).

SD BM EVERALDO COSTA, MF 57173922-1, do 9º GBM – Altamira.
ESTHER BARROS COSTA (filha).
DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SPP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 079/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

B) INCLUSÃO DE DEPENDENTE PARA ABATIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA
Conforme preceitua  o  artigo  77,  do  Decreto  Federal  n°  3.000/1999,  solicitado 

pelos requerentes abaixo mencionados:
SD  BM  HERSON JUNIOR  DE  LIMA  CARVALHO,  MF  57218340-1,  do  10º  SGBM  – 

Parauapebas.
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LUCAS EMANUEL DE OLIVEIRA CARVALHO (filho).
VALENTINA DE OLIVEIRA CARVALHO (filha).

SD BM ARMANDO MARQUES DE LIMA JÚNIOR, MF 54185163-1, do 6º GBM – Barcarena.
GRACYLENE TELES DE LIMA (esposa).
JAMILLY VITÓRIA BRITO DE LIMA (filha).
JÉSSICA DE NAZARÉ DE BRITO DE LIMA (filha).

SD BM FLÁVIO DE SOUSA CRUZ, MF 57189413-1, do CFAE – Ananindeua.
MARCOS GABRIEL RODRIGUES CRUZ (filho).
FLÁVIA CRISTINA RODRIGUES CRUZ (filha).

SD BM JUCINEI LOPES DUARTE, MF 57173661-1, do 7º GBM – Itaituba.
ÍTALO DE SOUZA DUARTE (filho).
DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SPP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 079/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

C) AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL
Conforme preceitua o art. 133, inciso I, da Lei Estadual nº 5.251/1985, solicitado 

pelo requerente abaixo mencionado.
Averbo  nos  assentamentos  do  SUBTEN  BM  MIGUEL  NAZARENO DANTAS  DE 

BRITO, MF 558087-2, do 12º GBM – Santa Izabel, o período de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 18 
(dezoito) dias de serviços prestados à Secretaria de Estado de Educação do Pará, para fim de Reserva 
Remunerada.

DESPACHO
1. Deferido;
2. A SCP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 079/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

D) AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR
Conforme  preceitua  o  art.  132,  §  1º,  Inciso  I,  da  Lei  Estadual  nº  5.251/1985, 

solicitado pelos requerentes abaixo mencionados:
Averbo nos assentamentos do SUBTEN BM ANTONIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO, 

MF 5210135-1, do 11º GBM – Breves, o período de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de  
tempo de efetivo serviço prestados ao Exército Brasileiro.

Averbo nos assentamentos do SUBTEN BM ANTONIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO, 
MF 5210135-1,  do  11º  GBM – Breves,  o  tempo de  08 (oito)  meses de  serviços  prestados ao Exército  
Brasileiro, por ter servido em guarnição especial de categoria “A”, somente para fim de Reserva Remunerada.

Averbo nos assentamentos do SUBTEN BM JOSÉ VALDEMAR PAULINO SANTANA, 
MF 3389278-1, do 2º GBM – Castanhal, o período de 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de tempo de efetivo 
serviço prestados ao Exército Brasileiro.

DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SCP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 079/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

E) QUINQUÊNIO
De acordo com o que preceituam os art. 19 e 20, da Lei Estadual nº 4.491/1973, 

solicitado pelo requerente abaixo mencionado:
SD BM GILSON SILVA E SILVA, MF 57173805-1, do 7º GBM – Itaituba, com mais 07 

(sete) anos e 09 (nove) dias de serviços prestados ao Exército Brasileiro, já averbados (3º quinquênio).
DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SPP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 079/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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2 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 681995
PORTARIA: 337
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
JOÃO MARCOS DE OLIVEIRA MORAES Auxiliar administrativo da ASCOM53990761
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06122129745340000    0101000000         339036                       560,00
Ordenador: JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO

NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 681999
PORTARIA: 338
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Nome do Servidor Cargo do Servidor Matricula
LUIS ARTHUR TEIXEIRA VIEIRA Comandante da Operação da NOPP57490341
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06122129745340000    0101000000         339030                       2.000,00
Ordenador: JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial nº 32637 de 08/05/2014)

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 682359
De acordo com o resultado do Pregão Eletrônico nº 011/2014, resolvo:HOMOLOGAR o 

Pregão Eletrônico nº 011/2014 para a empresa:J CAMARGO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO ERIEL- ME , 
CNPJ: 044.891/940001-91.Belém – Pa, 07 de Maio de 2014.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – Cel QOBM 
Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do CBMPA
(Fonte: Diário Oficial nº 32637 de 08/05/2014)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CEL QOBM JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO, Comandante Geral do 
CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, e considerando o elogio 
individual previsto no art. 74 da Lei 6833/2006, resolve:

ELOGIAR:
A) O CORONEL QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS, por ter demonstrado 

estrema  dedicação,  eficiência,  eficácia  e  efetividade  no  período  de  01/08/2011  a  05/05/2014  em  que 
desempenhou a função de CHEFE DA 5ª SEÇÃO DO EMG, assim como, ter coordenado de forma condigna 
a  Assessoria  de  Comunicação  Social  CBMPA,  elevando  desta  forma  o  nome da  Corporação  de  forma 
brilhante. 

A atuação  do  Coronel  QOBM  REIS, traz  como  marca  o  seu  perfil  peculiar  de 
educação diferenciada e notável, que frente a 5ª Seção do Estado Maior Geral não poderia ser diferente, 
transcorrendo de forma organizada e pautada nas premissas da ética profissional e abnegação, assim como,  
estimulando sempre o esforço de todos os componentes da referida Seção, para o bom desempenho das 
atividades  laborais,  demonstrando  alto  grau  de  altruísmo,  competência,  disciplina,  humildade  e 
profissionalismo em suas ações, valores e motivos estes que por dever de ofício reconheço e agradeço com 
imensa gratidão  ao  oficial  ora  mencionado  por  seu  empenho  frente  as  missões  confiadas,  servindo  de  
referência para todos os integrantes do CBMPA.(Individual).

(Fonte: Nota nº 012/2014 – Gabinete do Comando Geral do CBMPA)
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B) O CORONEL QOCBM FERNANDO AUGUSTO CORRÊA DE MIRANDA, por ter 
no desempenho das missões impostas por este Comandante, e em especial no período de 15/01/2013 a 
05/05/2014  quando  na  função  de  Diretor  de  Pessoal  do  CBMPA,  evidenciado  os  atributos  como: 
DEDICAÇÃO,  DISCIPLINA,  LEALDADE,  PERSISTÊNCIA,  EMPATIA,  COOPERAÇÃO  E 
ADAPTABILIDADE. Assim como, ter coordenado de forma condigna à política dos Recursos Humanos desta 
secular Corporação.

A atuação do Coronel QOCBM FERNANDO, tem como marca o seu perfil peculiar de 
agregador e boa educação, que frente a Diretoria de Pessoal não poderia ser diferente, transcorrendo de 
forma organizada e pautada na ética profissional, bem como, motivando os seus subordinados diretos para o 
cumprimento das atividades laborais. Por estes motivos e dever de ofício, reconheço e agradeço com imensa 
gratidão  ao  oficial  em  epígrafe,  pelo  cumprimento  da  missão  executada  com  efetividade,  servindo  de 
referência para todos os integrantes do CBMPA.(Individual).

(Fonte: Nota nº 013/2014 – Gabinete do Comando Geral do CBMPA)

2 - MELHORIA DE COMPORTAMENTO
Fica melhorado o comportamento dos militares abaixo mencionados, de acordo 

com o que dispõe o art. 69, da Lei Estadual nº 6.833/2006.
Do Bom para o Ótimo:
SD BM JÚLIO  CÉZAR  DE  MORAIS  CERQUEIRA, MF  57218261,  do  2º  GBM – 

Castanhal.
SD BM WELINTON SEABRA PRADO, MF 57217906-1, do 2º GBM – Castanhal.

Do Ótimo para o Excepcional:
1º SGT BM  ALBERT SILVANGNER LIRA CORRÊA, MF 5610176-1,  do 4º GBM – 

Santarém.
(Fonte: Nota nº 079/2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – ATO DO COMANDO DO 2º GBM/CASTANHAL
PORTARIA Nº 05/2014 – 2º GBM, de 20 de abril de 2014.
O Comandante do 2º GBM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo poder 

disciplinar, bem como o dispositivo na Lei Estadual nº 6.833/2006, nos termos do art. 26, inciso VII, e
Considerando os termos do ofício nº 008/2014 -PADS, de 20ABR2014, onde o 2ºTEN 

QOABM  AMAURI SILVA DAS CHAGAS, menciona que o SUBTEN BM MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA 
SARMANHO, não apresentou as alegações finais de defesa, dentro do prazo legal, nem tão pouco informou 
o motivo.

Considerando o principio Constitucional da ampla defesa e do contraditório contido no 
art. 5º LV da Constituição Federal.

Considerando o que dispõe o art. 104 da Lei Estadual nº 6.833/2006.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o 2º TEN QOBM MICAIAS RODRIGUES DE SOUSA, para exercer a 

função  de  defensor  dativo do   SUBTEN  BM  MARCOS  AUGUSTO  OLIVEIRA  SARMANHO,  no 
Procedimento  Administrativo  Disciplinar   Simplificado  (PADS),  instaurado  pela  Portaria  nº  001/2014  de 
20JAN2014 – Comando do 2º GBM, objetivando promoção de defesa.

Publique-se, notifique-se e cumpra-se.

EVALDO BASTOS FERREIRA – MAJ QOBM
Comandante do 2º GBM/Castanhal

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

por determinação deste Subcomandante Geral  do CBM/PA, instaurado através da  Portaria nº088/2013 – 
Subcmdº Geral, de 19 de novembro de 2013, cujo presidente foi nomeado SUBTEN CARLOS ALBERTO 
VIEIRA COSTA, MF: 3389332/1, que visa apurar a conduta do militar: 3º SGT BM CLAUDEMIR GREGÓRIO 
LIMA,  MF: 5623383/1,  teria  no dia  27 de julho,  se apresentado com visíveis  sinais  de embriagues para 
montar o serviço de prevenção na praia do maçarico em Salinópolis, sendo lavrado o auto de prisão em 
Flagrante Delito, pela prática do Crime tipificado no artigo 202 do Código Penal Militar;

 
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 comum, porém 
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ficou constatado crime militar tipificados nos Art. 202, onde foi lavrado o auto de prisão em Flagrante Delito 
sendo encaminhado a JME/PA, também ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, 
por parte  3º SGT BM CLAUDEMIR  GREGÓRIO LIMA,  MF: 5623383/1, quando adentrou em uma unidade 
militar  com  visíveis  sintomas  de  ter  ingerido  bebida  alcoólica,  causando  grandes  transtornos  ao  bom 
andamento do serviço fato este confirmado pelas provas materiais juntada às folhas, 51 a 75, e confirmado 
pelas testemunhas às fls. 15, 21, 23, 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 pelos  
relevantes  serviços  prestados  a  corporação,  agrava-se  pela  transgressão  ter  sido  efetuado  durante  a 
execução  do  serviço  e  perante  a  tropa,  mas  com  sua  conduta  foi  indisciplinado  não  atuou  com 
profissionalismo quando não cumpriu os preceitos e regulamentos do código de ética e a disciplinar militar, 
causou e contribui  para grande transtorno ao bom andamento do serviço, onde com sua conduta afetou 
substancialmente os preceitos da ética do pundonor bombeiro militar e o decoro de classe e concorrer para a  
indisciplina no CBM/PA;

1 - Para preservar  a  hierarquia  e  a  disciplina  no CBM/PA,  PUNIR o  3º  SGT BM 
CLAUDEMIR GREGÓRIO LIMA, MF: 5623383/1, com 11 (ONZE) dias de PRISÃO, pois infringiu com as suas 
condutas os Art. 6º, § 1º, incisos, I, III, V, VI; Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, X, XVII; Art. 37, inciso,  
LVIII, CL; Com atenuantes nos art. 35, inciso, I, II. E agravantes do Art. 36, inciso, V, VI, IX; Transgressão de 
natureza  “GRAVE”, por incidir no Art. 31, § 2º, incisos, III, V, VI, c/c Art. 23, § Único. Todos os artigos e  
incisos da Lei 6.833/2006. Ingressa no comportamento “BOM”; A referida punição deverá ser cumprida 
na unidade onde serve o militar, após transcurso o prazo recursal;

2 – O comandante do militar deve estar ciente da decisão, aplicar a 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, 09 de maio de 2014.

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

B) Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado 
através da Portaria nº 018/2013 de 21 de Outubro de 2013 – Subcomando do 11º GBM, cujo o Presidente do  
PADS foi o 3º SGT JOSÉ  MADIEL SOUSA ABREU, que teve como escopo apurar o fato que, em tese, 
ocorreu no 11º GBM, no dia 03 de setembro de 2013, onde CB BM MESSIAS  DE JESUS SILVA faltou o 
serviço de auxiliar do Comandante de Socorro no qual estava devidamente escalado não informado a quem 
de direito o motivo de tal falta.

RESOLVE:
Concordar  com  a  conclusão  que  chegou  o  presidente  do  PADS  de  que  houve 

transgressão da disciplina por parte do CB BM MESSIAS DE JESUS SILVA, haja vista que embora ter sido 
dado o direito de o militar apresentar provas e/ou testemunhas que viessem justificar os motivos da falta, o 
militar (FLS 09 e 10) deixa claro que chegou ao porto Bom Jesus por volta dás 17 h do dia 02 de Setembro  
para marcar sua passagem mesmo tendo o conhecimento dos trâmites legais previstos no Art 2º, Inciso IV do 
Decreto nº 3.947 de 24 de Março de 2000. Assumindo, com isso, o risco de não embarcar, haja vista o não  
cumprimento  dos  trâmites  legais.  Vale  ressaltar  que  o militar  não  entrou  em contato  com a  UBM,  pois  
segundo o mesmo, não teria conseguido ligar para TEL: (91) 37833094, argumento este derrocado por todas 
as testemunhas ouvidas neste processo (FLS 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46) que são uníssonas em dizer  
que o telefone da UBM estava funcionando perfeitamente, onde inclusive uma das mesmas confirmou que 
conseguiu completar uma ligação para a UBM.

1. Punir com 11 (ONZE) dias de PRISÃO o CB BM MESSIAS DE JESUS SILVA do 
11º GBM, por ter no dia 03 de setembro de 2013,  faltado o Serviço de Auxiliar do CMT DE SOS e quando 
dado o direito de ampla defesa e contraditório por meio de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
(PADS) instaurado através da portaria 018/2013 Subcomando do 11º GBM não apresentou justificativa para  
os atos de sua conduta, infringindo assim o disposto nos incisos XX, XXIV, XXVIII e L do Art. 37, da Lei 
6.833/2006, com atenuantes no Art. 35, incisos I e II, e agravantes no Art. 36 Incisos II nos dispositivos da  
mesma lei. Transgressão da disciplina Bombeiro militar da natureza “GRAVE” de acordo com o Art. 31 §2º 
inciso V e VI da referida Lei. Permanece no comportamento “BOM”. 

Boletim Geral nº 84 de 08MAI2014 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 9



2. O CB BM MESSIAS  DE JESUS SILVA deverá cumprir tal punição no quartel de 
origem com início logo após o término dos prazos recursais. 

3. Ao B/1 Publicar em Boletim Interno a presente Homologação de Solução de PADS 
e Providenciar o envio de uma cópia ao Subcomando Geral para Publicação em BG;

4. Arquivar aos Autos do PADS na 2ª seção do EMG.
A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da 

BM/2;
Registre-se publique-se e cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 10 de JANEIRO de 2014

LENILSON DA COSTA SILVA – 1º TEN QOBM
Subcomandante do 11º GBM

5 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA 
A)  Das averiguações  mandadas proceder  pelo  Comando do  3º  GBM,  através  da 

Portaria nº 014/2013 – de 13 de dezembro de 2013, tendo por Sindicante o SGT BM JOSÉ RIBAMAR DE 
HOLANDA OLIVEIRA, com escopo de apurar a denúncia sob os fatos narrados no termo de declaração em 
anexo ao ofício n° 286/13 – BM2, de 20 de novembro de 2013, que relata que o CB BM ORLANDINO 
CABRAL DE SOUZA, teria em tese, ameaçado e ofendido verbalmente a Srª Marinete Cardoso de Araújo.

RESOLVO:
Concordar com o sindicante de que o fato apurado não apresenta indícios de crime 

militar, e nem transgressão disciplinar militar.
1. O depoimento da suposta ofendida é muito contraditório e insuficiente para atribuir 

alguma culpa ao CB BM ORLANDINO CABRAL DE SOUZA. O que se percebe é que toda a situação trata-
se de mera discussão causada pela própria Srª Marinete que quando está alcoolizada, fica agressiva e entra 
em discussão com vizinhos, e que esta já não é a primeira situação de desentendimento entre o sindicado e a 
ofendida.

2.  Ademais,  é  imperioso destacar  o  depoimento da Srª  Marinete  (fls.  27)  onde a 
mesma afirma que havia ingerido bebida alcoólica no dia 03 de novembro de 2013, dia do fato que deu  
ensejo  a  esta  sindicância.  Também no  depoimento  da  Srª  Maria  Lúcia  (testemunha),  nas  fls.  Nº  30,  é 
confirmado que a Srª Marinete ingeriu bebida alcoólica e que o  CB BM C. SOUZA em nenhum momento 
ofendeu ou agrediu a suposta ofendida, pelo contrário, tentou apartar a briga entre a mesma e a Srª Maria (ex 
– esposa do ofendido),  mas que chamou a atenção da Srª Marinete para que o respeitasse e a ofensa  
parasse.

3. Num segundo momento, no dia 07 de novembro de 2013, o militar sindicado, tentou 
conversar com a Srª Marinete, para pacificar a situação outrora ocorrida, entretanto, a discussão continuou,  
novamente iniciando com ofensas da Srª  Marinete,  que ainda lembrando do fato  ocorrido no dia  03 de 
novembro  de  2013,  continuou  a  xingar  o  sindicado,  momento  em  que  a  
Srª Márcia Simone se envolve também na discussão pedindo que as ofensas cessem, porém a “ofendida” 
continuou com suas agressões verbais, chegando as vias de fato com a Srª Márcia, tendo o  CB BM C. 
SOUZA apartado a briga e posteriormente se deslocado à Seccional da sacramenta para registrar um boletim 
de ocorrência, fato este descrito conforme depoimento de fls. Nº 32, da Srª Márcia.

4. Por todo o exposto, arquivar os autos da presente sindicância;
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 27 de janeiro de 2014.

ANANIAS DE ALBUQUERQUE AMARAL – MAJ QOBM
Comandante do 3º GBM

B) Analisando os Autos da Sindicância instaurada através da portaria n° 019/2013 de 
10 de dezembro de 2013 –Subcomando do 11° GBM, cujo encarregado da Sindicância foi o 3° SGT BM 
ANDRE BRITO FREITAS,  e com intuito de apurar o fato que, em tese, ocorreu no 11° GBM no dia 21 de  
novembro de 2013, onde o SD BM ALLAN  FLORÊNCIO DA SILVA relata que foi subtraído de sua porta 
cédulas que encontrava-se dentro de sua bolsa no Alojamento de Cabos e Soldados a quantia de R$ 20,00 
(vinte reais). 

RESOLVE:
Concordar  com a conclusão a que  chegou o Sindicante  de que houve  crime de 
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natureza  militar  e  transgressão  da  disciplina,  porém  de  autoria  incerta,  haja  vista  que  todas  as 
testemunhas inquiridas, assim como o denunciante se quer elencaram qualquer suspeito do referido furto 
e/ou estranho que pudesse vir a proceder com tal crime. 

1. Arquivar os autos da Sindicância no Subcomando da UBM;
2.  Ao  B/1  publicar  em  Boletim  Interno  a  presente  homologação  de  solução  de 

Sindicância e providenciar o envio de uma cópia ao Subcomando Geral para publicação em BG;
Registre-se, publique-se e cumpra-se
Quartel em Breves, 10 de  janeiro  de 2014.

LENILSON DA COSTA SILVA – 1° TEN QOBM
Subcomandante do 11º GBM

C) Analisando os Autos da Sindicância,  instaurada através da portaria n°  006 de 
14FEV2014 e publicada no Boletim Interno n° 006 de 14FEV2014, cujo encarregado foi  o SUBTEN BM 
RAIMUNDO WILSON DE JESUS SILVA, que teve por escopo apurar os fatos ocorridos no dia 31JAN2014, 
onde o Sr. Edivaldo Robson da Silva Santiago relata que o SD BM EVERTON DIAS REBELO, conduzia um 
veículo marca Gol de cor branco,  placa OTA-9015, havendo discussão no trânsito entre ambos pelo fato do  
SD BM DIAS esta falando ao celular, após o ocorrido o militar em tela ameaçou jogar seu veiculo contra o do 
denunciante onde o mesmo entrou na contramão causando uma colisão com um moto-taxi, cuja passageira 
sofreu escoriações a mesma foi conduzida até o pronto socorro municipal de Itaituba para atendimento.

RESOLVO:
Concordar com o encarregado da SINDICÂNCIA de que não houve indício de crime 

de natureza militar ou civil,  pois  não chegou a ser  consumar nenhum tipo de crime,  nem tão pouco 
transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do SD BM EVERTON DIAS REBELO, pois o militar 
não  conduzia  viatura  militar  e  nem  estava  de  serviço,  além  de   não  existirem  provas  nem  denuncias 
formalizadas junto a Policia Civil, diante do exposto entende-se que não existem culpados e por este motivo 
solicito  o  arquivamento  da  presente  sindicância.  Porém,  sugiro  que  o  referido  sindicado,  passe  por  
acompanhamento do serviço social  prestado pela  Diretoria  de Saúde ou Capelania  do CBMPA, pois  no 
decorrer deste procedimento, observou-se a necessidade de uma avaliação específica, visando o bem estar 
do militar;

1  Arquivar os autos de Sindicância na 2ª seção do 7° GBM –Itaituba. Ao Chefe da 2° 
Seção para providencias;

2. Remeter uma via dos autos da presente Sindicância ao Ilm° Sr. Subcomandante 
Geral do CBMPA para fins de homologação e publicação em Boletim Geral. Ao Assistente do Comando para 
as providências;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Itaituba-PA, 17 de  março de 2014.

NEY TITO DA SILVA AZEVEDO – MAJ QOBM
Comandante do 7º GBM

7 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: WALTER OLIVEIRA DA SILVA FILHO, MF: 54184964/1.
ADVOGADA: TANAIARA SERRÃO DIAS, OAB/PA: 18.540.
Requer
ASSUNTO: Reconsideração do Ato Administrativo referente a Portaria nº 089/2013, 

que culminou com a punição do  SD BM  WALTER OLIVEIRA DA SILVA FILHO,  MF:  54184964/1, com  11 
(ONZE) dias de PRISÃO.

I - FATOS
O  Processo  Administrativo  teve  o  intuito  de  apurar  a  conduta  do  militar  SD  BM 

WALTER OLIVEIRA DA SILVA FILHO,  MF:  54184964/1, fatos constante no PADS, Portaria nº089/2013 – 
Subcmdº  Geral,  de  09  de  dezembro  de  2013,  e  ao  final  de  tal  instrumento  aparatório,  constatou-se,  o  
cometimento  de  transgressão  disciplinar  por  parte  do  militar  ao  norte  citado,  quando  proferiu  palavras 
ofensivas a reputação de seus pares e superiores bem como a administração do 2º GBS/GSE,  quando  
afirmou  que  os  militares  daquela  seção  recebiam  dinheiro  em  troca  de  folgas  por  militares  daquele 
Grupamento, informações estas, ratificadas nos termos de declarações das testemunhas nos autos.

O recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo solicitando 
que: “receba o presente recurso de reconsideração de ato, determinando-se sua juntada aos autos; que em 
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respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório, que seja feita de maneira explicita a dosimetria da  
pena; a absolvição do recorrente, pela apresentação dos motivos plenamente plausíveis, em que ainda não 
há  elucidação  total  da  esfera  penal,  setor  este  mais  apropriado  e  coerente  purga  pela  absolvição  do 
recorrente, pela apresentação dos motivos plenamente plausíveis, em que ainda não há elucidação total na 
esfera penal, setor este mais apropriado e coerente para analisar uma situação desta natureza; logo por 
consequência  que  seja  REVOGADO  A PUNIÇÃO  DE  (ONZE)  DIAS  DE PRISÃO  DO SD BM WATER 
OLIVEIRA DA SILVA FILHO; Que  sejam levados  em consideração  os  anos  de  serviço  prestados  pelo 
recorrente a esta nobre Corporação Militar, o seu comportamento Disciplinar, bem como que seja levado em 
consideração o equipamento que fora comprado e devidamente entregue para o chefe do almoxarifado do 2º  
SGBM".

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Conheço  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Subcomandante  Geral,  e 

preenchido  os  requisitos  da  legitimidade  para  recorrer,  do  interesse  ou  prejuízo,  da  adequabilidade  do 
presente recurso, o recebo tempestivamente para não trazer prejuízo ao recorrente, passo a decidir;

III- DA DOSIMETRIA DA PENA, DA ADEQUABILIDADE E PROPORCIONALIDADE 
DA DECISÃO.

O recorrente entrou com pedido de reconsideração de ato, uma vez que a decisão 
encontra-se  fora  dos  ditames legais,  e  ao  reanalisar  o  presente  processo,  constatou-se  a  intimação do 
acusado às fls. 16, e na inquirição do ofendido às fls. 24, de das testemunhas às fls. 29, 33, 36, aos quais  
afirmam as  imputações  ao  qual  lhe  são  atribuídas quando  proferiu  palavras  ofensivas  a  reputação  da 
administração do 2º GBS/GSE, quando afirmou que os militares daquela seção recebiam dinheiro em troca 
de folgas por militares daquele grupamento, e aquela administração estava fazendo “só merda”, bem como 
que militares do 2º GBS/GSE, estavam recebendo valores pecuniários para a retirada de outros militares da 
escala de serviço, com sua conduta infringiu os artigos da lei 6.833/2006;

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

X - o profissionalismo;
XVII - a disciplina;

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:

VII  -  cumprir e fazer cumprir, dentro de suas atribuições  legalmente definidas, a 
Constituição,  as leis e as ordens legais das autoridades  competentes,  exercendo 

suas atividades com responsabilidade, incutindo-a em seus subordinados;
XII   -   manter  ânimo  forte  e  fé  na  missão  policial-militar,  mesmo   diante  das  

dificuldades, demonstrando persistência no trabalho para solucioná-las;
XIII   -   manter  ambiente  de  harmonia  e  camaradagem  na  vida   profissional,  

solidarizando-se nas dificuldades que estejam ao seu alcance,  minimizar e evitando comentários desairosos  
sobre os componentes das Instituições Policiais;

Art.  37. São transgressões disciplinares todas as ações ou omissões contrárias à 
disciplina policial militar, especificadas a seguir:

CXII - procurar desacreditar seu superior, igual ou subordinado hierárquico;
CXIII  -  concorrer  para  a  discórdia  ou  desarmonia  ou  cultivar  inimizade  entre 

camaradas;
CXV - ofender, provocar ou desafiar superior, igual ou subordinado;

Onde o militar foi punido por estar configurada a transgressão da disciplina, pelos 
fatos constituírem atos de natureza grave, por estarem presentes os requisitos da atenuação da pena, bem 
como o militar ter bom comportamento, mas deve moderar suas palavras e o trato com os militares e não 
ofender militares em serviço ou em razão da função em assuntos relacionados ao serviço, para que fatos 
dessa natureza não se repita, para que não atrapalhe o bom andamento do serviço bombeiro Militar.

Onde a punição imposta encontra-se dentro dos requisitos legais da razoabilidade e 
proporcionalidade da decisão, conforme prescreve os ditames legais, não havendo até o momento provas ou 
fatos novos que possa ensejar a mudança na referida decisão, diante do recurso interposto perante este  
Subcomandante Geral.

IV – CONCLUSÃO
Indefiro a reconsideração de ato, e mantenho a punição imposta ao SD BM WALTER 
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OLIVEIRA DA SILVA FILHO,  MF: 54184964/1, com 11 (ONZE) dias de PRISÃO, pois infringiu com as suas 
condutas o Art. 17, incisos, X e XVII; Art. 18, incisos, VII, XII, XIII; Art. 37, inciso, CXII, CXIII, CXV; Com 
atenuantes nos art. 35, inciso, I, II; E agravantes do Art. 36, inciso, IX; Transgressão de natureza “GRAVE”, 
por  incidir  no  Art.  31,  §  2º,  incisos,  III,  VI.  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833/2006.  Ingressa  no 
comportamento “BOM”; A referida punição deverá ser cumprida na unidade onde serve o militar;

O comandante do Militar deve estar ciente da reconsideração de Ato, após publicação 
em Boletim Geral,  executá-la após transcurso o prazo recursal,  conforme o disposto no art.  48,  § 1° do 
CEDPM.

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-Pa, 30 de abril de 2014.

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

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA

Boletim Geral nº 84 de 08MAI2014 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 13


	1 – APRESENTAÇÃO
	No dia 25ABR2014
	2 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
	LICENCIAMENTO A PEDIDO

