
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 25 DE JUNHO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 117

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 26 DE JUNHO DE 2014 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM SOUZA
Supervisor de Área CAP BM GABRIELA

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM NEVES
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL

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

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

Aprovo a Nota de Serviço de nº 89/2014, elaborada pela 3ª Seção do 
EMG, referente a Semana de Prevenção e Dia Nacional dos Bombeiros.

Aprovo a Nota de Serviço de nº 90/2014, elaborada pela 3ª Seção do 
EMG, referente Operação Veraneio/2014.

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

1 - TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº 2.400/1982, transfiro:
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 9º GBM- Altamira para o 10º SGBM- Parauapebas
CB BM WALDINEY AMARAL

Do 9º GBM- Altamira para o 4º GBM - Marabá
CB BM NÁDIO BATISTA DO NASCIMENTO

Do 9º GBM- Altamira para o 2º GBS/GSE – Belém
SD BM ALEXANDRE RAFAEL BRITO BEZERRA
SD BM THYAGO GLYSTON DA SILVA CRISPIM

POR INTERESSE PRÓPRIO
Do 2º GBS/GSE- Belém para o 9º SGBM – Cametá
SUBTEN BM FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA
(Fonte: Memorando nº 24/2014 – 1ª Seção/COP)
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE PADS

A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação  do  Subcomandante  Geral  do  CBM/PA,  instaurado  por  meio  da  Portaria  nº013/2014 – 
Subcmdº Geral,  de 24 de dezembro de 2014, cujo presidente foi  nomeado, à época,  2º TEN QOABM 
ARLISSON LUIS ALMEIDA SOUZA, que teve objetivo apurar a conduta do SD BM CHARLES COSTA DOS 
SANTOS MF- 54185228-1 o qual faltou seviço de prevenção (Jogo Paysandu X São Francisco), ocorrido no 
dia 02 de fevereiro de 2014.

RESOLVE:
1) Concordar com a conclusão a que chegou a presidente do Processo Administrativo  

Disciplinar Simplificado, de que não há indícios de crime militar, porém de acordo que consta no bojo do 
processo  há  transgressão  disciplinar  praticada  pelo  SD  BM CHARLES COSTA DOS  SANTOS  MF- 
54185228-1, pois conforme acostado aos  autos há suficiência probante quanto a materialidade, segundo fls 
025,026 e 027 e autoria configurando tipicidade disciplinar do militar acusado, quando faltou o serviço de 
prevenção no dia 02 de fevereiro de 2014 entre Paysandu X São Francisco.

2)  DOSIMETRIA:  Preliminarmente  ao julgamento  da transgressão,  após  análise  com 
base nos art. 32,33,34,35 e 36 da Lei Estadual n° 6.833/2006, verificou-se que os  ANTECEDENTE DO 
TRANSGRESSOR são  aproveitáveis,  pois  de  acordo  com a  ficha  disciplinar  o  militar  encontra-se  no 
comportamento BOM . AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhes são favoráveis, 
pois na condição de militar, deve atentar quanto as escalas extraordinária. A NATUREZA DOS FATOS E 
ATOS QUE EMVOLVERAM não lhe são favoráveis, pois o acusado tem o PODER DE DEVER de buscar 
ciências  quanto  aos  serviços  em especial  aos  finais  de  semana.  AS  CONSEQUÊNCIAS  QUE  DELA 
POSSAM  ADVIR  demostram  prejuízo  ao  bom  andamento  do  serviço  e  ainda  a  pratica  da  referida 
transgressão repercute de forma desarmônica no âmbito da corporação podendo ensejar condutas negativa 
e análoga no seio da tropa e consequentemente fragilizando a disciplina se não combatida. Não há causas 
de justificação prevista no art.  34. ATENUANTE do inciso I,  do art.  35.  NÃO HAVENDO CAUSAS DE 
AGRAVAÇÃO PREVISTO no art. 36

3) Punir com 02 (dois) dias de Detenção o  SD BM CHARLES COSTA DOS SANTOS 
MF- 54185228-1 por ter  o militar  com sua conduta infringindo o art. 17, incisos X,XVII, art. art.37, inciso L 
da Lei Estadual n° 6833/2006. Transgressão de natureza LEVE; Permanece no comportamento BOM. Ao 
Comandante do Militar deve cientificar o acusado, e executar a punição do militar e dá cumprimento as 
demais  fase  a  presente  punição,  após  o  prazo  recursal,  conforme  disposto  no  artigo  48  §  1º  da  lei 
6833/2006. O militar deverá cumprir a punição no seu quartel de origem;

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

5) 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, 11 de junho de 2014.

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

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do comando do 5º Grupamento Bombeiro Militar, por meio da portaria nº 07/2013, de 05 de 
novembro de 2013, cujo presidente foi o 3º Sgt BM  AURINO DE SOUZA ALMEIDA, pertencente a esta 
unidade, por ter o CB BM Guttemberg Magno de Souza, em tese, faltado ao serviço de apoio à instrução 
de combate a incêndio ao Exército Brasileiro, para o qual estava devidamente escalado.

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

crime de natureza militar ou civil, mas tão somente transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do  
CB BM GUTTEMBERG MAGNO DE SOUZA, e tendo lhe sido assegurado o direito a ampla defesa e do 
contraditório, conforme preceitua o art. 5º, inciso LV da Constituição Federal de 1988, mediante o PADS 
instaurado pela portaria acima referida, o militar, por meio de Defensor Dativo devidamente constituído, não 
logrou êxito em afastar as transgressões que lhes foram imputadas na portaria de instauração, pois as 
provas documentais e testemunhais juntadas aos autos do presente processo administrativo caminharam 
no sentido de corroborar as imputações constantes no ato administrativo instaurado.
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2  -  Punir  o  CB  BM  GUTTEMBERG MAGNO DE SOUZA,  com 04  (quatro)  dias  de 
DETENÇÃO, pelos fatos acima mencionados, pois com seu ato infringiu o disposto no art. 37, incisos XXIV, 
XXVIII e L, com atenuante previsto no inciso I do art. 35 e agravante do inciso III do art. 36, tudo da Lei nº  
6.833/2006;

3 - Remeter uma via do PADS e da Solução do PADS ao Ilmo Senhor Subcomandante 
Geral do CBMPA e Chefe do Estado Maior para superior apreciação e publicação em Boletim Geral do 
CBMPA;

4 - A transgressão se constitui de natureza “Grave” e a 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 e deverá ser cumprida nas dependências do quartel do 5º GBM-Marabá;

5 - Arquivar os Autos do PADS na 2ª Seção do 5º GBM - Marabá;
6 – Cumpra-se.

Marcus Victor Lima Norat – TEN CEL QOBM
Comandante do 5º GBM

C) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação  deste  Subcomando  Geral  do  CBMPA,  instaurado  por  meio  da  portaria  nº011/2014  – 
Subcmdº  Geral,  de  14  de  fevereiro  de  2014,  cujo  presidente  foi  nomeado  2º  SGT  BM DOMINGOS 
WILSON DA SILVA MATOS,  MF: 5163633/1, que visa apurar a conduta do militar:  CB BM ALEXANDRO 
LEMOS CARVALHO DA SILVA, MF: 5827078/1, ao qual estaria transportando arma de fogo em desacordo 
com  determinação  legal  ou  regulamentar,  resultando  em  extravio  de  arma  de  fogo  particular  de  uso 
permitido  (Espécie:  Pistola,  marca:  taurus:  calibre:  380,  modelo:  PT58S,  número  de  série:  KPG02818, 
código de identificação no CBMPA 2009/096, boletim de registro BGR nº 014, de 30 de setembro de 1996, 
Número do SIGMA: 30042).

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

Disciplinar  Simplificado,  onde pelas provas presentes nos autos  não há indícios de crime militar  ou 
comum, bem como não ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte CB 
BM ALEXANDRO LEMOS CARVALHO DA SILVA,  MF: 5827078/1, onde não foi constatado que o militar 
agiu  com imperícia,  imprudência  ou negligência  na condução e manuseio  da arma,  onde logo após o  
ocorrido,  efetuou  B.O  comunicou  seu  superior  comunicando  o  fato,  tomando  todos  os  procedimentos 
cabíveis,  não  havendo elementos  de  convicção  contundente  que  possa  imputar  ao  acusado crime ou 
transgressão da disciplina;

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

2 - 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, 09 de junho de 2014.

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

2 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação do comando do 5º 

Grupamento Bombeiro Militar, por meio da portaria nº 015/2013, de 17 de julho de 2013, cujo presidente foi  
o Subten BM JOSÉ AUGUSTO SANTOS DA SILVA, pertencente a esta unidade, em desfavor do 3º Sgt BM 
JONAS HERINGER BARBOSA, por ter segundo queixa do Sd BM SANDRO BARBOSA DE ANDRADE, ter 
cometido ato de perseguição contra o queixoso tendo seu ato mais recente ocorrido no dia 28 de abril de  
2013, por ocasião de uma cobrança de continência feita pelo acusado.

RESOLVO:
1 - Concordar em parte com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância, no 

fato de que não houve crime de natureza militar ou civil, cometido por parte do acusado;
2 – Discordar da conclusão ao qual  chegou o encarregado da Sindicância quanto à 

ocorrência de transgressão à disciplina pelo fato de o acusado ter “em tese” infringido o art. 37, incisos CXIII  
e CXV da Lei nº 6.833/2006, por entender que o sindicado não cometeu qualquer ato que concorra para a 
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discórdia  ou  desarmonia  ou  inimizade  entre  camaradas,  tão  pouco  ofendeu,  provocou  ou  desafiou 
subordinado. Valendo ressaltar que Decreto nº 2.243, de 03JUN1997 - que dispõe sobre o regulamento de 
continências,  honras,  sinais  de respeito  e  cerimonial  militar  das  forças  armadas,  adotado  pelas  forças 
auxiliares na ausência de outro que o substitua, torna obrigatória a saudação da continência por parte do 
subordinado ao superior e, portanto, outorga ao superior o direito de cobrar do subordinado caso este não o 
cumpra.  A presente  Sindicância  se  trata  de  fato  único  e  não  precisa  com data  e  testemunhas  outras 
ocorrências  semelhantes  contra  o  queixoso.  Também não  denota-se  por  parte  do  acusado  tratamento 
diferenciado quanto ao queixoso e, tão pouco, tratamento desrespeitoso do sindicado, portanto, não existem 
elementos sustentáveis que sustentem a queixa de perseguição;

3 - Remeter uma via da Sindicância e da Solução ao Ilmo Senhor Subcomandante Geral 
do CBMPA e Chefe do Estado Maior para superior apreciação e publicação em Boletim Geral do CBMPA;

5 - Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª Seção do 5º GBM - Marabá;
6 – Cumpra-se.

Marcus Victor Lima Norat – TEN CEL QOBM
Comandante do 5º GBM

B) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral  por  meio  da  portaria  nº  11/2014 Subcmdº  Geral, de  03  de  fevereiro  de  2014, cujo  sindicante 
nomeado foi o CAP QOBM ALLE HEDEN TRINDADE DE SOUZA, que foi posteriormente substituído pelo 
MAJ QOABM ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E SOUZA; que visou apurar os fatos ocorridos no dia 02 de 
dezembro de 2013, que versam sobre as acusações imputadas a GU do ABS – 16, que pertence ao quartel 
do 1º GBM.

RESOLVO:  
1) Concordar com a conclusão a que chegou o sindicante, pois não há provas que 

corroborem a incidência  de transgressão da disciplina nem crime de qualquer natureza,  pois conforme 
depoimento da testemunha constante às folhas 11 e 12 da 1º TEN QOBM DIANA – que estava de serviço  
de comandante de socorro no dia do evento, não houve excesso nem agressão física na execução da 
contenção do paciente psiquiátrico, bem como os mesmos atuaram com bastante dificuldade para realizar a 
imobilização do referido paciente que estava apresentando comportamento agressivo.

Conforme  costa  nos  autos  foram espedidos  três  ofícios  ao  denunciante  com fito  de 
realizar o termo de seu depoimento conforme folhas 16, 17 e 18. O mesmo não compareceu e informou por 
telefone ao sindicante que não iria mais depor.

Nestes termos, não foi vislumbrado que tenha ocorrido qualquer tipo de ilícito criminal ou 
administrativo por parte da GU que atendeu a esta ocorrência que é objeto da presente solução. 

2) Publicar em Boletim Geral a presente Solução de Sindicância, À Ajudância Geral 
para providências;

3) Arquivar os autos do Processo 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, 12 de junho de 2014.

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

C) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando, 
por meio da portaria n° 085/2013 - Subcomando Geral, de 05NOV2013, cujo encarregado foi o CEL QOBM 
NAHUM FERNANDES DA SILVA, que teve com objetivo de apurar os fatos que versam sobre um possível 
falta de 78 (setenta e oito)  itens constante da relação da carga patrimonial da Ajudância Geral do CBMPA, 
conforme relatório da comissão criada para efetuar o levantamento e avaliação dos bens móveis servíveis e  
inservíveis da referida carga patrimonial.

RESOLVE:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância de que, em 

face dos fatos apurados,  não há indícios de crime militar  e comum, bem como a inexistência de 
transgressão da disciplina bombeiro militar por parte de qualquer militar, tendo em vista no autos do 
procedimento administrativo que os materiais que ,  em tese,  teriam desaparecidos,  foram localizados ,  
conforme Oficio nº 100/2014, de 25ABR2014  prestado pelo Chefe da Seção de Patrimônio do CBMPA fls 
176 a 185.
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2) Publicar em Boletim Geral  a presente solução da Sindicância. A Ajudância Geral do 
CBMPA para providências;

3) Arquivar os autos da Sindicância na 2ª Seção do EMG. A Assistência do Subcomando 
para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Registre-se e cumpra-se.
Belém - PA, 18 de junho de 2014. 

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

3 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: WALLACE DE JESUS SANCHES PORTILHO, MF: 57189283-1.
ADVOGADO: KARINA VALENTE BARBOSA, OAB/PA: 13.740.

ASSUNTO: Requer  avaliação  de  Recurso  Hierárquico  de  Decisão  Disciplinar  do 
Processo Administrativo Disciplinar, referente a Portaria nº 004/2013, de 22/10/2013, que culminou com a 
punição do SD BM WALLACE DE JESUS SANCHES PORTILHO, MF: 5826829-1, com 02 (DOIS) dias de 
DETENÇÃO.

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

WALLACE DE JESUS SANCHES PORTILHO, MF: 5826829-1, onde teria no dia 26 de setembro de 2013, 
no  interior  do  Cemitério  Parque  das  Palmeiras,  durante  o  sepultamento  do  Ex-SD  BM Otávio  Farias 
Gonçalves  Filho,  estaria  trajando  uniforme  inapropriado  para  a  ocasião.  E  após  análises  das  provas 
testemunhais e documentais, juntadas aos autos, o militar foi punido, com 02 (DOIS) dias de DETENÇÃO.

O  advogado  do  recorrente  entrou  com  pedido  de  Recurso  Hierárquico  do  Ato 
Administrativo  solicitando  que:  “que  após  análise  do  mérito,  requer-se  a  absolvição  do  acusado  em 
decorrência da inexistência de provas convincentes e as circunstâncias atenuantes presentes no caso em 
tela; Caso ultrapassados os itens anteriores, que a punição seja atenuada conforme dispõe o art. 64 da Lei 
nº 6.833/2006, em que a punição seja transformada em outra menos rigorosa, como a de Repreensão ou 
Prestação de serviço Extraordinários, pois alcança o fim que almeja”.

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

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

III-  DA  ABSOLVIÇÃO,  ATENUAÇÃO  OU  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO 
EXTRAORDINÁRIO.

O recorrente  entrou  com pedido  de  reconsideração  de ato,  uma vez  que  a decisão 
imposta está sem conteúdo probante os autos e a conduta do militar não enseja punição disciplinar, mas ao  
reanalisar no bojo do processo ficou comprovado que o militar esteve no referido local, trajando uniforme de 
Guarda-Vida uniforme 9º A, inapropriado para a solenidade, conforme comprovação do próprio acusado á 
fls. 13, bem como pela testemunha à fls. 24, e prova material juntada aos autos, o uniforme adequado para 
a solenidade conforme prevê o Decreto nº 1875, Capitulo II, § 3º Uniforme (Trânsito e Solenidade) 3º C,  
deverá  ser  “usado  em transito,  apresentações  individuas  e  coletivas,  solenidades,  reuniões  correntes, 
atividades internas e externas,  em passeio,  em solenidades e atos sociais em que seja permitido traje 
esporte aos civis”, configurado desta forma transgressão da disciplina, por não observar as normas internas 
e regulamentos quanto aos uniformes adequados para a solenidade, onde foi observado as circunstâncias 
atenuantes da pena, pelo fato do militar ter bom comportamento, e relevâncias dos serviços prestados, mas 
agravou-se pelo fato ser cometido perante a população seus pares e ser veiculado em rede televisiva,  
condutas  estas  que  desabonam  a  disciplina  no  CBMPA,  quando  não  observou   as  leis  e  normas  e 
regulamentos  vigentes  no  CBMPA ao  qual  o  mesmo  encontra-se  submetido  devendo  ser  observado 
enquanto  militar,  com  a  sua  conduta  foi  indisciplinado,  não  atuou  com  profissionalismo  utilizou  traje  
inadequado para a solenidade e não cumpriu os regulamentos ao qual se encontra submetido.

Onde a punição encontra-se dentro dos requisitos da razoabilidade, dentre os quais a lei  
6.833/2006, e seus artigos;

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

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

bem da disciplina ou demissão, para transgressão grave. “Negrito nosso”. Bem como a punição imposta 
devido aos fatos constituírem atos de natureza leve, que afetam substancialmente a disciplina no CBMPA, 
onde as condutas efetuadas pelo acusado se enquadram na capitulação de até 10 dez dias de detenção,  
atenuando-se a mais branda possível para surtir seu efeito pedagógico ao militar e a seus pares bem como 
superiores;

Art. 31. As transgressões disciplinares serão classificadas observando-se o seguinte:
§ 1º § 1º De natureza “leve”, quando constituírem atos que por suas consequências não 

resultem em grandes prejuízos ou transtornos:
Onde a punição imposta encontra-se dentro  dos requisitos legais  da razoabilidade e 

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

IV – CONCLUSÃO
Indefiro o pedido de conversão da punição disciplinar com fundamento no art. 61 § 4º da  

Lei 6.833/2006.
Indefiro o pedido de Reconsideração de Ato e mantenho a punição imposta ao SD BM 

WALLACE DE JESUS SANCHES  PORTILHO, MF: 5826829-1,  de  02 (dois) dias de DETENÇÃO, pois 
infringiu  com  sua  conduta  o  artigo  art.  17,  incisos,  X  e  XVII;  Art.  37,  incisos,  XXIV  e  LXXVII;  Com 
atenuantes do art.  35,  inciso I;  com  agravantes do art.  36,  incisos,  II  e X;  Transgressão de natureza 
“LEVE”, por  incidir  no  art.  31,  §  1º;  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833/2006.  Permanece  no 
comportamento “BOM”;

O comandante do militar  deve estar  ciente  do pedido  de  Recurso  Hierárquico,  após 
publicação em Boletim Geral, executar a punição haja vista não cabimento de recursos administrativos da 
presente decisão, aplicar a punição conforme o disposto no art. 48, § 1° da Lei nº 6.833/2006.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-Pa, 13 de junho de 2014.

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

4 - ATO DO COMANDO DO 7º SGBM
PORTARIA Nº. 010/2014 – SIND/7 SGBM, DE 10 DE JUNHO DE 2014.
ANEXO:
Cópia da Escala Interna de Serviço

O Comandante do 7º SGBM/I, no uso de suas atribuições legais, e com intuito de apurar 
em tese, a possível troca de serviço de condutor da ABT 32 no dia 07 de junho de 2014 (sábado), entre o 
SUBTEN BM José Alberto Guimarães Freitas e 2º SGT BM Orivaldo Nascimento Carrera sem autorização 
do Chefe da B/1, causando transtornos para o serviço administrativo desta Unidade.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de SINDICÂNCIA para apurar todas as circunstâncias 

dos fatos;
Art. 2º – Nomear a CAP QOBM Ana Paula Tavares Pereira Amador, como presidente da 

Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - A encarregada deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício 

n° 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128 de 14 de julho de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

André Luiz Nobre Campos - MAJ QOBM
Comandante do 7° SGBM/I
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5 – ATO DO 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 
PORTARIA N° 029/2014 – GAB. CMDº.BRAGANÇA-PA, 04 DE JUNHO DE 2014
ANEXO:
Cópia Autêntica n° 030, do Livro de Partes do Graduado de dia, de 05/06/2014. 

O Comandante do 12° Subgrupamento Bombeiro Militar, no uso das atribuições que lhe 
confere o inciso VII do artigo 26 da Lei Estadual nº 6.833/2006 e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados  nos  documentos  anexos,  onde  o  SD  BM  RG  5678976  FRANCISCO  JOSILEY GOMES  DE 
ALENCAR, MF 57173940-1, teria, em tese, se apresentado para a Formatura Geral do dia 30/05/2014, com 
o uniforme 4º A (Prontidão) alterado, com a calça rasgada, fato constatado pelo Comandante da Unidade. 

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no art.  
37, incisos XXIV, LXXXII, LXXXV e LXXXIX; bem como por inobservância aos preceitos éticos previstos no 
art. 18, incisos VII, XI e XXVII; todos da Lei Estadual 6.833/2006. 

Art. 2º -  Nomear o 3° SGT QBMP-00 RG 2309411 JOSÉ NILTON DA SILVA ARAÚJO, 
MF 5162556-1, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente do PADS deverá observar as orientações formalizadas por meio do  
Ofício n° 1671/2008, da Justiça Militar do Estado do Pará (JMEPA), transcrito no Boletim Geral nº 234, de 
23 de dezembro de 2008;

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

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

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

PORTARIA N° 030/2014 – GAB. CMDº.- BRAGANÇA-PA, 04 DE JUNHO DE 2014
ANEXO: 
Cópia Autêntica n° 030, do Livro de Partes do Graduado de Dia, de 05/06/2014. 
O Comandante do 12° Subgrupamento Bombeiro Militar, no uso das atribuições que lhe 

confere o inciso VII do artigo 26 da Lei Estadual nº 6.833/2006 e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados nos documentos anexos, onde o SD BM RG 3634556  LENO SALES DA GAMA E SILVA, MF 
57173394-1, teria, em tese, se apresentado para a formatura geral no dia 30/05/2014 com o uniforme 4º A 
(Prontidão) incompleto, sem as divisas correspondentes à sua graduação, fato constatado pelo comandante 
da Unidade. 

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no art.  
37, incisos XXIV, LXXXII, LXXXV e LXXXIX; bem como por inobservância aos preceitos éticos previstos no 
art. 18, incisos VII, XI e XXVII; todos da Lei Estadual 6.833/2006. 

Art.  2º -  Nomear 3°  SGT QBMP-01 RG 25103106 SÉRGIO  LISBOA DA SILVA,  MF 
5601932-1, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente do PADS deverá observar as orientações formalizadas por meio do  
Ofício n° 1671/2008, da Justiça Militar do Estado do Pará (JMEPA), transcrito no Boletim Geral nº 234, de 
23 de dezembro de 2008;

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

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

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

PORTARIA N° 031/2014 – GAB. CMDº. - BRAGANÇA-PA, 09 DE JUNHO DE 2014.
ANEXOS: 
Cópia do Livro de Partes do Graduado de Dia n° 029/2014, de 04/06/2014.
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O Comandante do 12° Subgrupamento Bombeiro Militar, no uso das atribuições que lhe 
são  conferidas em legislação  peculiar  e  tendo tomado conhecimento do fato  narrado  nos documentos  
anexos,  onde  o  SD BM RG 3618475  DANTE RESENDE,  MF  57287837-1  teria,  em tese,  quando  de 
Sentinela, recebido a visita de uma Senhorita, durante o seu quarto de hora,  a qual só saiu quando o 
graduado de dia chamou a  atenção do militar. 

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas no art.  
37, incisos XX, XXIV, LVIII e LXIII, bem como por deixar de observar os preceitos éticos dispostos no art. 17,  
incisos X, XVII, XXIII; art. 18, incisos IV, V, VII, VIII e XI, tudo da Lei 6833/2006;

Art. 2º - Nomear 3° SGT QBMP-00 RG 1774936 GERMANO FERNANDES BATISTA, MF 
5601720-1, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

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

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

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

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

PORTARIA N° 032/2014 – GAB. CMDº. - BRAGANÇA-PA, 12 DE JUNHO DE 2014.
ANEXOS: 
Ofício n° 259-DP, de 19/05/2014;
Memorando n° 56/2014-Subcmd, de 06/06/2014.

O Comandante do 12° Subgrupamento Bombeiro Militar, no uso de suas atribuições que 
lhe  são  conferidas  em  legislação  peculiar  e  tendo  tomado  conhecimento  dos  fatos  narrados  nos 
documentos  anexos,  onde  o  SUBTEN  QBMP-01  RG  2525670  VALDEMIR PINHEIRO  DA LUZ,  MF 
5421608-1,  teria,  em tese,  se apresentado por  ocasião de transferência  para o quartel  do 12°  SGBM, 
somente no dia 23/05/2014 (sexta-feira), sendo que foi expedido despacho pela Diretoria de Pessoal do 
CBMPA para apresentação do BM em questão desde o dia 19/05/2014 (segunda-feira). 

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

apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas o art. 
37, incisos XX, XXIV, XXVIII e XXIX, bem como por deixar de observar os preceitos éticos dispostos no art.  
17, incisos X, XVI e XVII; e art. 18, incisos V, VII, VIII, XI e XII, tudo da Lei 6.833/2006;

Art. 2º - Nomear 2º TEN QOABM RG 2267511 MÁRCIO DINIZ MARTINS, MF 5608910-
1, como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

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

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

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

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

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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