
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 10 DE JUNHO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 107

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 11 DE JUNHO DE 2014 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM SAULO
Supervisor de Área CAP BM GIRLENE

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

Oficial de Dia de Dia ao QCG TEN BM MARTINS
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM FABRÍCIO

Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM PINHEIRO
TEN BM REYMÃO

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

Aprovo  a  Nota  de  Serviço  de  nº  05/2014  –  elaborada  pelo  Centro  de  Formação, 
Aperfeiçoamento  e  Especialização-  CFAE,  concernente  aos  procedimentos  básico  quanto  ao 
desenvolvimento da solenidade alusiva a Formatura do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos BM/2014 – 
turma A, a ser realizado no dia 13JUN2014, no IESP.

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

1 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº 2.400/1982.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do QCG – Belém para o 1º GBM – Belém
2º TEN QOBM CARLOS RANGEL VALOIS DA SILVA
(Fonte: Memorando nº 123/2014 – Gab. Cmdo Geral)

Do 1º GBM – Belém para o QCG – Belém
1º TEN QOBM RODRIGO DE ARAÚJO MONTEIRO, MF 54190168-2.
(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – DESCLASSIFICAÇÃO
Da Diretoria de Finanças
2º TEN QOABM LUIS CARLOS NEVES MONTEIRO.
(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Da Diretoria de Ensino e Instrução
2º TEN QOBM CARLOS RANGEL VALOIS DA SILVA
(Fonte: Memorando nº 123/2014 – Gab. Cmdo Geral)

3 – CLASSIFICAÇÃO
Na Diretoria de Finanças
1º TEN QOBM RODRIGO DE ARAÚJO MONTEIRO.
(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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Na Diretoria de Ensino e Instrução
2º TEN QOABM LUIS CARLOS NEVES MONTEIRO.
(Fonte: Memorando nº 123/2014 – Gab. Cmdo Geral)

4 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo no período de 09JUN a 08JUL2014, as férias regulamentares referente ao ano 

de 2013, ao 2º TEN QOABM CARLOS ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, do QCG/DP – Belém, 
conforme BG nº 16 de 23JAN2014.

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – PUBLICAÇÃO SEM EFEITO
Torno  sem efeito  a  publicação  constante  no  BG  nº  95,  de  23MAI2014,  referente  à 

antecipação de férias do 2º TEN QOABM  RUI GUILHERME SARMENTO ALCÂNTARA, do QCG/DP – 
Belém.

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – INSPEÇÃO DE SAÚDE – RESULTADO
Conforme parecer da Junta de Inspeção de Saúde, de 05MAI2014, o 2º TEN QOABM 

RUI GUILHERME SARMENTO ALCÂNTARA, do QCG/DP – Belém, passa à disposição da JISBM a partir 
de 06MAI2014,  para acompanhar no tratamento de saúde de pessoa da família,  devendo retornar  dia 
06AGO2014 na Diretoria de Saúde, às 08:00.

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 447, DE 09 DE JUNHO 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;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o CAP QOBM CELSO DOS SANTOS PIQUET JÚNIOR, para exercer a 

função  de  Subcomandante  do  9º  Grupamento  Bombeiro  Militar/Altamira.  Em  consequência  deixa  de 
responder pelo Subcomando da Unidade, a CAP QOBM MICHELA DE PAIVA CATUABA.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a contar de 1º de julho de 2014.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – TRANSFERÊNCIA

De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº 2.400/1982.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 11º SGBM – Belém para o CFAE – Ananindeua
3º SGT BM ANDERSON FERNANDES LOPES DINELLY, MF 5598435-1.

Do CFAE – Ananindeua para o 11º SGBM – Belém
CB BM CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DE AQUINO, MF 5634814-1.

POR INTERESSE PRÓPRIO
Do 10º SGBM – Parauapebas para o 5º GBM – Marabá
2º SGT BM JAIRO PERES MILHOMEM, MF 5422078-1.

Do 8º GBM – Tucuruí para o 5º GBM – Marabá
CB BM EDVALDO ALVES CARVALHO, MF 5823781-1.
(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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2 – APRESENTAÇÃO
Apresentou-se no dia 29MAI2014, na Diretoria de Pessoal, o 3º SGT BM JOSÉ CARLOS 

DA SILVA BARBOSA, por ter sido transferido do 15º GBM – Abaetetuba para o QCG – Belém, conforme BG 
n° 95 de 23MAI2014.

Apresentou-se no dia  30MAI2014,  na Diretoria  de Pessoal,  o  3º  SGT BM  SANDRO 
JOSÉ DE SOUZA CORREA, por ter sido transferido do 2º GBS/GSE – Belém para o 14º GBM – Tailândia,  
conforme BG n° 82 de 06MAI2014.

Apresentou-se  no  dia  26MAI2014,  no  6º  GBM  –  Barcarena,  o  SD  BM  WESLLEY 
CHRISTIAN SILVA DA SILVA, por ter sido transferido para aquela unidade.

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transferi o período de férias referente ao ano de 2013, do SD BM EVANDRO MATEUS 

DE OLIVEIRA, do QCG/COP – Belém, do mês de JUN2014 para NOV2014.

Transfiro o período de férias referente ao ano de 2013, do SD BM  ARINILSON DOS 
SANTOS NASCIMENTO, do QCG/IESP – Belém, do mês de OUT2014 para DEZ2014.

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
4 – FÉRIAS – SUSTAÇÃO

Fica sustado o período de férias regulamentar referente ao ano de 2013, do CB BM 
DELMANDO DO SOCORRO NEGRÃO DIAS, do 6º GBM – Barcarena, em virtude de estar à disposição da 
JISBM, devendo usufruir tal direito em momento oportuno. 

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – TRÂNSITO - CONCESSÃO
Concedi a contar do dia 28MAI2014, 05 (cinco) dias de trânsito ao 3º SGT BM SANDRO 

JOSÉ DE SOUZA CORREA, por ter sido transferido do 2º GBS/GSE – Belém para o 14º GBM – Tailândia,  
conforme BG n° 82 de 06MAI2014.

Concedi a contar do dia 26MAI2014, 05 (cinco) dias de trânsito ao  SD BM WESLLEY 
CHRISTIAN SILVA DA SILVA, por ter sido transferido do 9º SGBM – Cametá para o 6º GBM – Barcarena, 
conforme BG nº 87 de 13MAI2014.

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – LICENÇA PATERNIDADE – CONCESSÃO
Concedi no período de 27 a 31MAI2014, 05 (cinco) dias de licença paternidade, ao SD 

BM GELSON  VALADARES SANTOS, do 1º  SGBM – Marituba,  em razão do nascimento de sua filha, 
conforme dispõe o Art. 10, inciso II § 1° dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988.

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O  SUBTEN  BM  RAIMUNDO  NONATO  MARTINS  LIMA,  do  14º  GBM  –  Tailândia, 

participou a Diretoria de Pessoal que foi extraviado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual – 277,  
em 03JUN2014, conforme BOP nº 00277/2014141238-5).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

8 – ROUBO DE DOCUMENTO
O 3º SGT BM IVALDO NUNES FERREIRA, do QCG/CAT – Belém, participou a Diretoria 

de Pessoal que foi roubado o seguinte documento: (Registrado na UP Marco – Unid. Pol. 14 – 1º RISP, em 
29MAI2014, conforme BOP nº 00014/2014.003330-5).

CARTEIRA  DE  IDENTIDADE  MILITAR  DE  DEPENDENTE  –  BIANCA  DE  SOUZA 
FERREIRA

(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA

PORTARIA Nº 14 DE 14 DE MAIO DE 2014
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atri-

buições legais, e tendo tomado conhecimento, conforme fato exposto na parte s/nº/2014-DEI, de 13 de maio 
de 2014, referente à solicitação de substituição de encarregado de Inquérito Técnico.

RESOLVE:
Art. 1º - Substituir o 2ºTEN QOBM Carlos Rangel Valois da Silva, como encarregado de 

Inquérito Técnico, instaurado por meio da portaria nº 12 de 30 de abril de 2014.
Art. 2º –  Nomear o 1º Ten  QOBM Marco José Leão da Costa, pertencente ao CFAE, 

como novo encarregado para dar continuidade aos trabalhos de Inquérito Técnico, a fim de apurar as cir-
cunstâncias dos fatos referente ao portão do QCG que dá acesso avenida Pedro Alvares Cabral.

Art. 3º - O novo encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações for-
malizadas por meio do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128, de 14 de ju-
nho de 2008;

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão dos trabalhos 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pará, 14 de maio de 2014.

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

2 – 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 pelos requerentes abaixo mencionados:
CEL QOBM HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR, MF 3394700-1, do QCG – Belém.
SUBTEN  BM  JOSÉ  ORLAN ARAÚJO  BRITO,  MF  5037352-1,  do  10º  SGBM  – 

Parauapebas.

DESPACHO:
1- Deferido;
2- À SPP e SCP/DP providenciar a respeito;
3 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 110, de 06JUN2014 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CEL QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS, Comandante Operacional do CBMPA, no 
uso da competência que lhe confere o Art. 74, Inciso II da Lei Estadual 6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
O 3º SGT BM HUMBERTO ALVES DOS REIS, pertencente a AJG/QCG, por ter doado 

sangue  voluntariamente  à  pessoa  necessitada,  no  banco  de  sangue  do  Centro  de  Hemoterapia  e 
Hematologia do Pará – HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.

2 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação do comando da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC, instaurado por meio da 
Portaria nº 01/2013, de 03 de julho de 2013, cujo presidente nomeado foi o SUBTEN BM JOÃO CARLOS 
GUERREIRO DOS SANTOS, que visou apurar os fatos que versam sobre a conduta do, à época, CB BM 
MARCIO AUGUSTO DA SILVA GOMES, MF: 5139210-2, que teria em tese, utilizado a VTR AR-38 para fins 
particulares, quando escalado como condutor, no dia 08 de junho de 2013, tendo este veiculo sido avistado 
em local impróprio alheio ao serviço.

RESOLVO:
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1) Avocar a referida Solução ao norte citada em consonância com o que preceitua o 
art. 66, da Lei 6.833/2006, pelo fato do militar não pertencer mais aquela unidade.

2) DECISÃO - Antes de ser prolatada a decisão administrativa, cabe realizar sucintas 
considerações acerca dos fatos contidos nos autos do PADS.

Foi comprovado por meio das provas colidas nos autos, bem como depoimento pessoal 
do acusado, que de fato a VTR AR-38 estava estacionada em frente a uma residência situada na WE-76, 
Cidade Nova VI, Ananindeua/PA às fls. 22 e 31. E que segundo depoimento do acusado, tratava-se de uma 
comemoração surpresa de seu aniversário, juntamente com sua sobrinha às fls. 19 e 20.

Cabe frisar que o acusado alegou que sua irmã efetuou uma ligação informando-o que 
havia uma urgência na residência da mesma, tendo de imediato deslocando-se o acusado com destino a 
residência de sua irmã. E que somente chegando ao local, descobriu tratar-se de uma surpresa pelo seu 
aniversário.

Em alegações finais  de  defesa,  o  representante  legal  do  acusado trouxe  a  tese  de 
afastamento  da  transgressão  da  disciplina  por  não  ter  havido  a  utilização  da  VTR  AR-38  para  fins 
particulares, uma vez que, a mesma encontrava-se em via publica, devidamente fechada, além de não ter 
sido provado nos autos que a mesma tenha transportado objetos particulares, pessoas ou quaisquer tipos 
de acessórios.

Não corroboro com estas alegações de defesa, pois a utilização dos veículos oficiais 
para fins particulares, não ocorrer somente quando há o transporte de materiais, objetos particulares ou 
civis alheios à Corporação Bombeiro Militar. O simples deslocamento da viatura militar por seu condutor,  
sem autorização de quem de direito, para destino alheio a atividade fim da Corporação – que no evento são 
as atividades de Defesa Civil – por si só configura utilização do veículo oficial para fins particulares.

Portanto, Concordo com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que não 
há incidência de crime militar ou comum. Entretanto, há a incidência de transgressão disciplinar, pois de 
acordo com as provas contidas nos autos às folhas 20, 31 e 39 não houve autorização para o deslocamento 
do  veículo,  bem como não  foi  informado  a  quem de  direito  sobre  o  deslocamento  para  a  localidade 
supracitada, que, diga-se de passagem, ser alheia ao serviço; bem como chegando ao local do evento e 
verificando que não se tratava de uma situação emergencial, de pronto o militar deveria ter retornado para a 
base com fito de devolver a viatura.

3) DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise com 
base  nos  art.  32,  33,  34,  35  e  36  da  Lei  nº  6.833/2006,  verificou-se  que  os  ANTECENDENTES DO 
TRANSGRESSOR  lhe  são  parcialmente  favoráveis,  pois  o  militar  em  tela  já  foi  punido  apenas  com 
detenção e repreensão nos anos de 1994 e 2000, respectivamente, estando no comportamento ÓTIMO. AS 
CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhe são favoráveis, pois a o evento em que 
estava participando o acusado, era de natureza alheia às atividades desempenhadas na corporação. A 
NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE A ENVOLVERAM lhe são favoráveis, pois o acusado foi comunicado 
por  intermédio  de  sua  irmã  por  telefone,  de  que  avia  uma  urgência  na  residência  da  mesma.  AS 
CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR lhe são favoráveis, pois o fato da viatura estar fora da 
base da CEDEC não ocasionou grandes transtornos ao serviço, haja vista que o serviço de condutor desta 
viatura é de 24h, sendo que, após às 18h00m o condutor fica de sobreaviso conforme folha 49, podendo 
ausentar-se da unidade de Defesa Civil, ficando portanto esta viatura estacionada na base e sem condutor  
presente, devendo este, deslocar-se de onde estiver para conduzí-la em caso de ocorrências; então, no  
horário em que a VTR AR-38 estava estacionada na localidade supracitada, deveria encontrar-se na base 
estacionada sem estar empenhada em outra atividade.

4) Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBMPA, PUNIR o 3º SGT BM MÁRCIO 
AUGUSTO DA SILVA GOMES, MF: 5139210-2 com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, pois infringiu com 
sua conduta o art. 6º, § 1º, VI, art. 17, X e XVII, art.. 18, IV. Art. 37 LI. Com atenuantes no art. 35, incisos I e 
II. Transgressão de natureza LEVE conforme art. 31, § 1, sendo todos estes dispositivos da Lei 6.833/2006. 
Permanece no comportamento ÓTIMO; 

5) O comandante do militar deve cientificar o acusado, dar cumprimento às demais 
fases da presente punição após o prazo recursal conforme disposto no artigo 48 § 1º da lei 6833/2006.;

6) Publicar em Boletim Geral a presente Avocação de Solução de PADS, a Ajudância 
Geral para providências;

7) 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 e cumpra-se.
Belém-PA, 29 de maio de 2014.

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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3 – ATO DO 1º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA Nº 002/2014 – 1º SGBM/I - MARITUBA-PA, 29 DE ABRIL DE 2014.
ANEXO: 
Cópia Autêntica nº 010/2014 – 1º SGBM/I.

A MAJ QOBM Comandante 1º SGBM/I – Marituba no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo poder disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833/2006, no termos do art. 26, inciso 
VII, e tendo tomado conhecimento do documento anexo, com intuito de apurar o fato do SD BM LOZUEL 
LEMOS TAVARES, RG 5340314, pertencente ao 1º SGBM/I, ter faltado o serviço de guarnição da VTR ABT-
21, para qual estava devidamente escalado nesta UBM, no dia 04 de março de 2014.

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

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas 
nos artigos 17, incisos X e XVII e 37, incisos XXVIII e L, da Lei Estadual nº 6.883/2006, podendo o militar 
ser sancionado de acordo com o Art. 106, parágrafo único da referida Lei;

Art.  2º  -  Nomear  o  3º  SGT  BM AUGUSTO  CÉSAR  BATISTA DE  OLIVEIRA,  RG 
2164621, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar todas as orientações formalizadas por meio do 
ofício nº 1000/2008 da JME, transcrito para o BG nº 128 de 14 de julho de 2008;

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

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

ADRIANA MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1º SGBM – Marituba

PORTARIA Nº 003/2014 – 1º SGBM/I - MARITUBA-PA, 29 DE ABRIL DE 2014.
ANEXO: 
Cópia Autêntica nº 011/2014 – 1º SGBM/I.

A MAJ QOBM Comandante 1º SGBM/I – Marituba no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo poder disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833/2006, no termos do art. 26, inciso 
VII,  e  tendo  tomado  conhecimento  do  documento  anexo,  com  intuito  de  apurar  o  fato  do  CB  BM 
EDIMILSON CUNHA SILVA, RG 1549288, pertencente ao 1º SGBM/I, ter faltado o serviço de guarnição da 
VTR ABT-21, para qual estava devidamente escalado nesta UBM, no dia 03 de abril de 2014.

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

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas 
nos artigos 17, incisos X e XVII e 37, incisos XXVIII e L, da Lei Estadual nº 6.883/2006, podendo o militar 
ser sancionado de acordo com o Art. 106, parágrafo único da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o 3º SGT BM LUIZ AUGUSTO SANTOS BAENA, RG 2374519, como 
presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar todas as orientações formalizadas por meio do 
ofício nº 1000/2008 da JME, transcrito para o BG nº 128 de 14 de julho de 2008;

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

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

ADRIANA MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1º SGBM – Marituba

PORTARIA Nº 004/2014 – 1º SGBM/I - MARITUBA-PA, 29 DE ABRIL DE 2014.
ANEXO: 
Cópia Autêntica nº 013/2014 – 1º SGBM/I.

A MAJ QOBM Comandante 1º SGBM/I – Marituba no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo poder disciplinar, bem como o dispositivo na Lei nº 6.833/2006, no termos do art. 26, inciso 
VII,  e  tendo  tomado  conhecimento  do  documento  anexo,  com  intuito  de  apurar  o  fato  do  CB  BM 
EDIMILSON CUNHA SILVA, RG 1549288, pertencente ao 1º SGBM/I, ter faltado o serviço de guarnição da 
VTR ABT-21, para qual estava devidamente escalado nesta UBM, no dia 09 de abril de 2014.
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RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, 

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas 
nos artigos 17, incisos X e XVII e 37, incisos XXVIII e L, da Lei Estadual nº 6.883/2006, podendo o militar 
ser sancionado de acordo com o Art. 106, parágrafo único da referida Lei;

Art.  2º  -  Nomear  o  3º  SGT BM  RAIMUNDO  CARLOS  RIBEIRO DE  ARAÚJO,  RG 
23984344, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente deverá observar todas as orientações formalizadas por meio do 
ofício nº 1000/2008 da JME, transcrito para o BG nº 128 de 14 de julho de 2008;

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

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

ADRIANA MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 1º SGBM – Marituba

4 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 418, DE 04 DE JUNHO 2014.
ANEXO:
Ofício nº 011/2014 – CD, de 12/05/2014.

O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos  
narrados  no  Ofício  011/2014  –  CD,  datado  de  12  de  maio  de  2014,  referente  à  solicitação  de 
sobrestamento do Conselho de Disciplina instaurado por meio da Portaria 062/2014 – Gab. Cmdº Geral, 
de 24 de fevereiro  de 2014, tendo como presidente a  MAJ QOBM ADALMILENA  CAFÉ DUARTE DA 
COSTA;

RESOLVE:
Art. 1º – Sobrestar no período de 09/05/2014 a 18/05/2014, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, o  Conselho de Disciplina instaurado pela  portaria  062/2014 – Gab.  Cmdº Geral,  de 24 de 
fevereiro de 2014, para reabertura imediata no dia 19/05/2014;

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

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

PORTARIA Nº 429, DE 04 DE JUNHO 2014.
ANEXO:
Ofício nº008/2014-PADS, de 26 de maio de 2014, do 1° TEN QOBM CAMPOS;

O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos  
narrados no Ofício nº008/2014-PADS, de 26 de maio de 2014, referente à solicitação de prorrogação de 
prazo do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da Portaria 303/2014 – 
Cmdº  Geral,  de  28  de  abril  de  2014;  tendo  como  presidente  o  1°  TEN  QOBM  ANDERSON COSTA 
CAMPOS MF:57174111-1;

RESOLVE
Art.  1º –  Conceder  07  (Sete)  dias de  prorrogação  de  prazo,  para  conclusão  do 

Processo Administrativo Disciplinar  Simplificado, instaurado por  meio da portaria 303/2014 – Cmdº 
Geral de 28 de abril de 2014; de acordo com os termos do Art.110, da Lei Estadual nº 6.833/06.

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

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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PORTARIA Nº 430, DE 06 DE JUNHO 2014.
ANEXOS:
Autos de IPM instaurado pela Portaria nº 036 de 30OUT2013 BG 220/2013.
Solução de IPM publicada no BG nº 62 de 02ABR2014.
Lauro nº 86/2014, Instituto de Criminalística.

O  Comandante-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará,  no  uso  de  suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 112 e art. 113 da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, e  
tendo tomado conhecimento do teor dos Autos de Inquérito Policial Militar, IPM, instaurado pela Portaria nº 
036 de 30OUT2014, e objetivando apurar a conduta do SUBTENENTE BM AIRTON MARQUES MARINHO,  
MF 5084628-1, e do 3º SGT BM LUCIMAURO SILVA CARNEIRO, MF 5399149-1, e demais efeitos legais 
por meio de Processo Administrativo em decorrência dos fatos contido na Solução do IPM, publicada no BG 
nº 62 de 02ABR2014, assim como informações extraídas dos autos envolvendo os referidos militares, pelos 
motivos de fato seguir expostos:

Possíveis  irregularidades quanto ao uso do cartão de abastecimento de combustível 
denominado  “Petrocard”  durante  os  abastecimentos  de  Viaturas  Resgates  do  2º  GBS/GSE/CBMPA, 
praticados pelo Subtenente BM Airton Marques Marinho e 3º SGT BM Lucimauro Silva Carneiro, por não 
cumprimento  de  preceitos  legais,  entre  os  quais  a  Instrução  Normativa  da  SEAD/DLG  nº  002  de 
27ABR2012 publicada nos Boletins Gerais nº 41/2012, 81/2012 e 199/2013.

1 – Quanto ao Subtenente BM Airton Marques Marinho:
1.1 - No dia 13AGO2013 por volta das 09h45min o Subtenente BM Marinho abasteceu a 

Viatura resgate UR-35 Placa HNH9916 com 81,51 litros de Diesel, com valor de R$ 220,00, mas de acordo 
com o laudo nº 86/2014/IML o tangue possui capacidade de 80 litros. FLS.193.

1.2 - No dia 17AGO2013 o Subtenente BM Marinho assumiu a função de condutor da 
viatura  UR-35  Placa  HNH9916  com  aproximadamente  ¾  (três  quartos),  equivalentes  a  60  litros  de 
combustível diesel, e por volta das 20h32min abasteceu o referido veículo com 51,87 litros de diesel, com 
valor  de  R$  140,00,   entretanto  o  tanque  da  viatura  que  possui  capacidade  volumétrica  de 
aproximadamente 80 litros não suportaria tecnicamente o referido volume, pois teria percorrido em tese,  
apenas 38 Km e deveria restar aproximadamente 104 litros de combustível no tangue da viatura após o  
abastecimento. FLS.193 e 552.

1.3 - Dia 29AGO2013 o Subtenente BM Marinho estava de serviço e recebeu a viatura 
UR-35 Placa HNH9916 com o tangue cheio de combustível diesel,  entretanto abasteceu o veículo com 
68,54  litros  de  Óleo  Diesel  por  volta  das  21h56min,  com  valor  de  R$  185,00,  após  ter  percorrido  
aproximadamente 38Km, e registrou os dados do hodômetro de forma inconsistente, conforme FLS. 193, 
552 e 553.

1.4 – Dia 13SET2014 por volta das 09h14min o Subtenente BM Marinho abasteceu a 
viatura UR-35, placa nº HNH9916, com 62,98 litros de óleo Diesel, no valor de R$ 170,00, entretanto havia 
recebido o veículo com ¾ (três quartos), que equivalem a 60 litros, e teria saído do quartel do 11º SGBM às  
09h07min e abastecido às 09h14min, perfazendo o percurso até o Posto de abastecimento em 07 minutos,  
assim não poderia consumir quantidades significativas de combustível, por ter percorrido aproximadamente 
8 Km. Na sequência registrou o hodômetro do veículo de forma incoerente. FLS. 194, 553. 

1.5 – No dia 23SET2014 por volta das 09h:04min o Subtenente BM Marinho abasteceu a 
viatura UR-35 Placa HNH9916, com 74,10 litros de óleo Diesel, mas havia recebido o veículo com ½ (meio) 
tanque de combustível, e considerando o deslocamento da viatura, deveria constar no tangue do veículo 
101 litros de diesel, mas a capacidade do mesmo é de 80 litros, Fls. 194, 553 e 554.

1.6 - Consta nos autos que por volta das 9h51min do dia 03OUT2013 o Subtenente BM 
Marinho abasteceu a viatura UR-40, Placa HNH9894, com 85,21 litros de Óleo Diesel no valor de R$230,00  
sendo que o tanque da viatura suporta aproximadamente 80 litros conforme laudo nº86/2014/IML. E de 
acordo  com os  autos,  o  referido  condutor  recebeu  o  veículo  com ½ (meio)  tanque  de  combustível  e  
considerando os deslocamentos deveria conter 105 litros,  ou seja acima da capacidade volumétrica do 
tanque da viatura, na sequência lançou no livro possivelmente o número do hodômetro incorreto. FLS.009,  
182 e 554.

1.7 - No dia 08OUT2013 o Subtenente BM Marinho estava de serviço na viatura UR-40, 
Placa HNH9894, e abasteceu o veículo por volta das 9h03min com 70,39 litros no valor de R$ 190,00, 
porém teria recebido o veículo com ½ (meio) tangue de combustível, e informou o hodômetro de forma 
incorreta e não confeccionou o livro diário para registro do abastecimento, assim como não registrou no 
controle diário do veículo. FLS. 009 e 182.

1.8 - No dia 11OUT2013 o Subtenente BM Marinho abasteceu a viatura UR-40, Placa 
HNH9894, por volta das 10h30min com 74,10 litros no valor de R$200,00, mas havia recebido o veículo 
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com ¾ (três quartos), entretanto o tangue do veículo não suportaria o volume abastecido, na sequência não 
fez nenhum registro em livro e controle do veículo. FLS. 009 e 182.

1.9 - No dia 14OUT2013 às 10h45min., o SUBTEN BM Marinho abasteceu a viatura UR-
40 com 74,10 litros no valor de R$ 200,00, após ter percorrido 47 Km, no entanto havia recebido o veículo 
com ¾ (três quartos), e considerando os cálculos de consumo deveria conter aproximadamente 119,1 litros 
de combustível no tangue do veículo, mas o tangue do veículo não suportaria o volume mencionado de 
combustível por ter capacidade volumétrica de 80 litros, na sequência não registrou o abastecimento no 
livro e no controle diário, porém registrou o hodômetro inexistente. FLS. 009, 182 e 554.

1.10 – No dia 21OUT2013 por volta das 10h03min o Subtenente BM Marinho abasteceu 
a viatura  UR-40,  Placa HNH 9894, com 74,10 litros de óleo diesel,  no valor  de R$ 200,00,  entretanto 
recebeu o veículo com ½ (meio) tanque de combustível, correspondente a 40 litros, e calculando o consumo 
em relação ao espaço percorrido teria que constar no tangue do veículo 110,1 litros, mas o tanque só 
suporta 80 litros. FLS. 182 e 554.   

2 – No que tange ao 3º SGT BM Lucimauro Silva Carneiro:
2.1 - Constam nas FLS.194 e 553 que o 3º SGT BM L. Silva recebeu a viatura UR-35 

Placa HNH 9916 no dia 15SET2014 com ¾ (três quartos) de combustível Diesel, com volume equivalente a 
60 litros, e após ter percorrido 82 quilômetros abasteceu a viatura utilizando a Senha do Subtenente BM 
Rodnilson,  com  66,24  litros  de  óleo  Diesel,  e  considerando  o  consumo  do  veículo  em  relação  a 
quilometragem percorrida,  teria  que constar  no  tangue aproximadamente  112,24 litros,  ou seja  volume 
superior a capacidade do tangue que é de 80 litros, conforme laudo nº 86/2014/IML.

2.2 - De acordo com os autos de IPM, consta que no dia  09OUT2013, por volta das 
18:39min, o 3º SGT BM L. Silva abasteceu a Viatura UR-40, Placa HNH9894, com 81,51 litros no valor de  
R$ 220,00, usando a senha do Subtenente BM Rodnilson, sendo que não registrou no livro o quantitativo de 
combustível que havia recebido do condutor antecessor, Subtenente BM Marinho, e não registrou também o 
hodômetro do veículo. FLS.009 e 182.

Neste sentido, de acordo com as FLS. 555 os frentistas dos postos de combustíveis 
informaram que em nenhum momento depositaram combustível em recipiente que não fossem o tangues 
das viaturas, caracterizando que ocorreu inconsistências nos  abastecimentos, conforme os documentos em 
anexo, assim como as provas documentais contidas nos procedimentos, e as que serão requeridas durante 
as fases processuais administrativas, e visando implementar o divido processo legal, o contraditório e a 
ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LIV e LV da CF/1988.

RESOLVO:
Art. 1º - Instaurar Conselho de Disciplina, em razão das provas constante nos autos, 

pois há indícios de crime de natureza militar previsto no art. 303 e 324 do CPM (Código Penal Militar), em 
tramitação  perante  a  Justiça  Militar  Estadual,  concomitantemente  com  indícios  de  Transgressão  da 
Disciplina Bombeiro Militar de natureza grave, praticado em “em tese” pelo SUBTENENTE BM AIRTON 
MARQUES MARINHO e 3º SGT BM LUCIMAURO SILVA CARNEIRO, nos termos do art.50, parágrafo único 
da Lei 6.833/2006, afetando substancialmente os preceitos da ética, o entendimento objetivo do sentimento  
do  dever,  da  honra  pessoal,  do  pundonor  policial  militar,  do  decoro  da  classe,  da  dignidade  e  
compatibilidade com o cargo, infringindo os art. 17, incisos, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI e § 1º ao 7º, c/c o art. 18, incisos, III, IV, VII, VIII, IX, X, XI, XVI, XVIII, XXIV, XXVII, XXIX, XXXIII, 
XXXV, XXXVI e XXXVII, art. 19, art. 37, XIX, XXIV, XXVI, XLVI, LVIII, C, art. 114, incisos I, III e IV, c/c art.  
126, incisos I, II e III da Lei 6.833/2006, podendo os militares serem sancionados de acordo com o art. 39, I,  
II, III, IV e VI, da referida lei. 

Art. 2º - Constituir Comissão de Conselho de Disciplina composta pelos oficiais MAJOR 
QOBM GERSON LOPES RAPOSO JÚNIPR, como presidente, o CAP QOBM EDILSON DE JESUS BAIA 
FERREIRA, como Interrogante e Relator, e o 1º TEN QOBM MARCO ROGERIO SCIENZA, como Escrivão;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício n° 
1671/2008 da JME-PA, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º - O Presidente deverá instruir o Conselho de Disciplina em consonância com os 
preceitos constitucionais  do devido  processo  legal,  do contraditório  e  ampla defesa previsto  no art.  5º 
incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988 e Lei 6.833/2006;

Art.  5º  -  Estabelecer o prazo de 30 (trinta)  dias para a conclusão dos trabalhos em 
conformidade com a legislação vigente;

Art. 6º Publicar em Boletim Geral. Ao Ajudante Geral para providências;
Art.  7º  Designar  atribuições  ao  Subcomandante-Geral  para  determinar  registro  em 

sistema específico, e controlar os prazos de diligências conclusivas do respectivo Processo Administrativo.
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JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO - CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

5 - SOLUÇÃO DE PADS
Das averiguações mandadas proceder pelo Comando do 3° GBM, por meio da Portaria 

nº 01, de 06 de janeiro de 2014, tendo como presidente o 3° SGT BM Edvaldo Barbosa Vilhena, com 
escopo de apurar os fatos de que em tese no dia 28 de outubro de 2013 (segunda- feira), o CB BM SÉRGIO 
MIRANDA DA SILVA, MF 5210097/1, teria faltado o evento “RECÍRIO”, para o qual estava devidamente 
escalado.

RESOLVO:
1. Concordar com o presidente de que o fato apurado não apresenta indícios de crime 

militar.
2.  Concordar  com o presidente  de que em face  dos fatos  apurado há transgressão 

disciplinar militar por parte do CB BM SÉRGIO MIRANDA DA SILVA, por ter, de acordo com o que restou 
amplamente demonstrado nos autos, faltado a escala extra do evento recírio, no dia 28 de outubro de 2013,  
para  o  qual  estava  devidamente  escalado,  sem informar  a  impossibilidade  de  comparecer  ao  serviço, 
perpetrando assim a transgressão disciplinar insculpida no art. 37, inciso L, da Lei n° 6.833/2006;

3. A análise dos critérios para o julgamento da transgressão disciplinar não se vislumbra 
a  existência  de  causas  de  justificação  no  caso  sub  examini,  no  entanto,  detecta-se  a  existência  da 
atenuante elencada no art. 35, I e III, sem incidir em agravantes do artigo 36 da Lei n° 6.833/2006;

4. Punir o CB BM SÉRGIO MIRANDA DA SILVA, do 3° GBM, com REPREENSÃO, por 
ter com sua conduta infringindo o artigo 37, inciso L, com atenuante do art. 35, incisos I e III, e sem incidir  
em agravantes do art. 36. Transgressão de natureza LEVE, por incidir no art. 31, § 1º; todos os artigos e in-
cisos citados exarados na Lei 6.833/2006. Permanece no comportamento “BOM”;

5. O subcomandante do 3° GBM deverá cientificar o acusado, e executar a punição do 
militar dá cumprimento às demais fase da presente punição, após transcurso do prazo recursal conforme 
disposto no art. 48 § 1º da Lei 6.833/2006;

6. Remeter a 2° via dos autos ao Ilmº. Sr. Subcomandante Geral para análise e providen-
cias.

7. Arquivar a 1ª via dos autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado no co-
mando do 3° GBM.

8. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Belém-PA, 05 de maio de 2014.

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

6 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Das averiguações mandadas proceder pelo Comando do 3° GBM, por meio da Portaria 

nº  011/2013-  de  06  de  agosto de  2013, tendo  por  Sindicante  o SUBTEN BM Paulo Sérgio  Dantas 
Pinheiro, com escopo de apurar os fatos que constam na Cópia Autêntica n° 072/2013/3° GBM, onde o SD 
BM Jones de Souza Queiroz teria empunhado a pistola para um mototaxista, em via pública, por motivos 
desconhecidos e apresentado sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Fato este ocorrido na madrugada do 
dia 29 de junho de 2013.

RESOLVO:
Depreende-se do acervo probatório, que a conduta em apreço do SD BM JONES DE 

SOUZA QUEIROZ decorreu da hipótese de legítima defesa putativa, onde o mesmo imaginava encontrar-se 
em situação de injusta e iminente agressão em relação a sua integridade física. Nota-se que o local em que  
ocorreu o referido fato era um local ermo e com pouca iluminação, o que dificulta a visibilidade e pode não 
ter permitido ao militar observar se o vulto de alguém próximo a sua motocicleta estava identificado ou não 
de mototaxista  e se era ou não algum criminoso tentando furtar  a moto do militar.  Bem se vê que as 
condições do local não lhe eram favoráveis.

No ponto,  destaco que o depoimento do ofendido e  das testemunhas se mostraram 
incoerentes com o contexto da acusação, inclusive adicionando testemunhas que não estavam no momento 
do fato, bem como a alegação do local do ponto de moto – taxi informado pelo possível ofendido ser em 
outro  local,  conforme fl.37,  onde foi  verificado pelo  sindicante que o ponto de moto-taxi  afirmado pelo  
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ofendido  não  existia,  pois  o  mesmo  afirmava  que  o  ponto  era  localizado  atrás  do  bar  lua  de  prata,  
entretanto, foi verificado que este ponto é em frente e não atrás do bar, local em que estava estacionada a 
moto do SD BM JONES.

Extrai-se, assim, que:
O  sindicado  agiu  supondo  estar  diante  de  um  assalto,  já  que  sua  moto  estava 

estacionada em um local escuro e ermo, e ao visualizar duas pessoas se aproximarem tentou repelir com o 
meio que estava a sua disposição naquele momento, sacando a sua arma na posição de pronto emprego 
com o cano para baixo e se identificou como militar e advertiu às duas pessoas em situação suspeita para 
que se afastassem se não o mesmo iria efetuar disparos.  

Assim,  supondo o agente estar  diante  de uma iminente agressão injusta,  e  estando 
presente o animus defendi, natural concluir-se pela ocorrência de legítima defesa putativa. 

Quanto aos meios empregados para repelir a agressão suposta, é certo que não houve 
nenhuma desproporção entre a ameaça representada e o instrumento utilizado para enfrentá-la.  Desse 
modo, verifica-se que houve moderação no uso da arma, pois o militar não apontou a arma e nem atirou,  
apenas advertiu para que as duas pessoas não se aproximassem da moto e nem dele, sendo que uma das  
pessoas saiu correndo, ficando somente uma pessoa que estava em uma moto ligada no meio da rua, 
desconsiderando  as  advertências,  foi  então  que  o  Soldado  em  comento  identificou-se  como  militar  e 
mandou com a pistola em punho, na posição pronto emprego, com cano para baixo (que é a posição 
defensiva adotada por alguém treinado e habilitado a portar arma de fogo) que a pessoa descesse da moto,  
sendo que o referido moto taxista fugiu. Fl. 24.

Ademais, verifica-se inclusive que no processo criminal que tramitava no juizado especial 
criminal  da  Comarca  de  Ananindeua  foi  extinta  a  punibilidade  da  parte  ofensora,  devido  o  não 
comparecimento de um dos supostos ofendidos, e, por ter o outro ofendido renunciado o seu direito de 
representação e queixa crime contra o SD BM JONES.

Desse  modo,  verificada  a  existência  de  fortes  indícios  de  que  o  sindicado  agiu  em 
legítima defesa putativa, e que sua ação foi moderada quanto ao emprego dos meios de defesa, deve-se 
aplicar o princípio do favor rei, com isso ratificando a não ocorrência de transgressão da disciplina militar e 
nem de crime militar.

4. Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Belém-PA, 17 de março de 2014.

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

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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