
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 01 DE SETEMBRO DE 2014.
BOLETIM GERAL Nº 163

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2014 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM SAMARA
Supervisor de Área CAP BM HEDEN

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ARLESON
2º Turno: CAP BM JORGE LUIZ

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

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM ROBERTO
TEN BM LACERDA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo os militares abaixo relacionados, a se deslocarem para cidade de Goiânia – 

GO,  no  período  de  03  a  05  de  setembro  de  2014,  a  fim  de  participarem do  Seminário  Nacional  de 
Bombeiros – XIV SENABOM, sem ônus para o Estado.

Maj BM Adalmilena Café Duarte da Costa 1ª SBM - Infraero
2º Ten BM Renato Silva Figueira 10º SGBM/I – Parauapebas
(Fonte: Nota nº 30/2014 – Gab. Cmdo Geral do CBMPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM

Autorizo os militares abaixo relacionados, a se deslocarem para cidade de Goiânia – 
GO,  no  período  de  03  a  05  de  setembro  de  2014,  a  fim  de  participarem do  Seminário  Nacional  de 
Bombeiros – XIV SENABOM, sem ônus para o Estado.

SUBTEN Carlos Alberto Cardoso dos Reis 10º SGBM/I – Parauapebas
1º SGT Valdireno de Gomes Guido 10º SGBM/I – Parauapebas
1º SGT José Nilson Mendonça do Amaral QCG/TJE – Belém
3º SGT José Rodrigues dos Santos 10º SGBM/II – Parauapebas
CB Claudecy Fernandes da Luz 10º SGBM/I – Parauapebas
CB Luis Cláudio do Amaral Maués QCG/TJE- Belém
SD André da Conceição Silva 10º SGBM/I – Parauapebas
SD Herson Júnior de Carvalho 10º SGBM/ I – Parauapebas
SD Glanderson Frank Souza Lima 7º SGBM/I – Belém
SD Isaque Lobato Marques 10º GBM – Redenção
(Fonte: Nota nº 30/2014 – Gab. Cmdo Geral do CBMPA)
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II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

TERMO ADITIVO A CONTRATO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 736300
Termo Aditivo: 3
Data de Assinatura: 27/08/2014
Valor: 500.000,00
Vigência: 27/08/2014 a 25/09/2015
Classificação do Objeto: Outros
Justificativa: Este Termo Aditivo tem por objeto o acréscimo de 25% no valor global da 

1ª prorrogação do contrato original nº 54/2011.
Contrato: 54-11
Exercício: 2014
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06122129746680000    339030      0101000000 Estadual
06122129746680000    339039      0101000000 Estadual
Contratado: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA
Endereço: Rod Artur Bernardes, Bairro: Telégrafo Sem Fio, 151
CEP. 66115-000 - Belém/PA
Telefone: 9132571840
Ordenador: JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32716 de 29/08/2014)

SUPRIMENTO DE FUNDO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 736408
PORTARIA: 655
Prazo para Aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de Contas (em dias): 30
Nome do Servidor  Cargo do Servidor Matricula
Márcio Natalino da Mata  Auxiliar Administrativo CSMV/MOP 55390991
Recurso(s):
Programa de Trabalho Fonte do Recurso Natureza da Despesa Valor
06122129745340000    0101000000 339030 1.500,00
Ordenador: JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32716 de 29/08/2014)

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 635, DE 26 DE AGOSTO DE 2014.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei. 

RESOLVE: 
Art.1 –  Nomear o  MAJ QOBM  CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, como 

Fiscal  e  Gestor  do  Termo  Convênio  n°  06.2010.004.000  QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  A EMPRESA 
BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA — INFRAERO E O CORPO DE BOMBEIROS 
MILITAR DO PARÁ,  para  acompanhar  e  fiscalizar  sua  execução em obediência  ao  art.  67  da  Lei  nº  
8.666/93.

Art.2  –  O Fiscal  e  Gestor  do Termo Convênio  será  o  responsável  por  sua  perfeita 
execução,  cabendo-lhe atestar  o  recebimento  dos  serviços  prestados mediante  termo de recebimento 
circunstanciado, conforme Arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93. O referido instrumento tem por objeto a cessão 
de uso de área aeroportuária de propriedade da União e que se encontra sob a jurisdição e posse da  
INFRAERO, situada no Aeroporto Internacional de Belém, Val-de-Cans.

Art.3 – Esta portaria é retroativa a data de 01 janeiro de 2013 a 28 de maio de 2014. 
Registre-se, publique-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 664 DE 29 DE AGOSTO DE 2014
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais conferidas por ordenamento jurídico vigente e, 
Considerando  a  necessidade  de  organizar  e  disciplinar  o  acesso  ao  sistema  de 

abastecimento de viaturas, chamado de “petrocard” que através de contrato é hoje utilizado pelo CBMPA;

RESOLVE:
Art.  1º  -  Designar o MAJ QOBM CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO, MF: 

5618070-1, como PRESIDENTE, em substituição ao CAP QOBM JOSÉ RICARDO SANCHES TORRES, 
MF: 5833728-1, mantendo os outros membros já nomeados anteriormente pela Portaria No 463 de 12 de 
junho de 2014. Sendo esta comissão encarregada do cadastramento de viaturas no sistema “petrocard”, 
inserção de créditos nos respectivos cartões de abastecimento das viaturas, emissão de relatórios a cerca 
da quantidade de combustível utilizada por unidades do CBMPA;

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 017/2014 – PADS - SUBCMD° GERAL- BELÉM-PA, 14AGOSTO2014.
ANEXO: 
Parte s/n°2013 com cópia de conversa na rede social, de  23 de dezembro de 2013.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e  tendo  tomado  conhecimento  dos  documentos  anexos,  que  versam  sobre  o  3°  SGT  BM HELTON 
PIMENTEL DA SILVA MF: 5823862-1, e sobre o fato de ter este, em tese, feito comentários desrespeitosos 
e caluniosos contra seu superior hierárquico em uma rede social no dia 19 de dezembro 2013, ferindo 
assim o profissionalismo e a disciplina.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

SIMPLIFICADO, para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares 
por parte do seguinte militar, 3° SGT BM HELTON PIMENTEL DA SILVA MF: 5823862-1, por ter, em tese, 
infringindo o  art.  17 incisos X,  XVII;  art.  18 incisos V, XXXI, XXXIII;  art.  37 incisos CXIV, CXVI da  Lei 
Estadual n° 6.833/2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do art. 106 da 
referida Lei;

Art.  2º –  Nomear  o  2°  TEN  QOBM MARCELO PINHEIRO  DOS  SANTOS  MF: 
54184963-1,  como  presidente  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  delegando-lhe  as 
atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente 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. 5º - Incluir nos autos do processo a ficha disciplinar atualizada do militar;
Art. 6º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

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

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

Nota: Republicada por sair com incorreções no BG n° 155, de 20/08/2014.

PORTARIA Nº 087/2014 – SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 27AGOSTO2014.
ANEXO: 
Oficio n° 003/2014 – SIND., de 18 de agosto de 2014, do MAJ CHRISTIAN; e anexo.
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do Oficio n° 003/2014 – SIND., de 18 
de agosto de 2014,  referente  ao  sobrestamento da Sindicância instaurada por  meio da  Portaria  nº 
028/2014 – SIND. - Subcmdº Geral,  de 24 de junho de 2014, tendo como encarregado o  MAJ QOBM 
CHRISTIAN VIEIRA COSTA MF: 5618061-1;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 18/08/2014 a 14/11/2014, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, a Sindicância instaurada pela portaria nº 028/2014 – SIND. - Subcmdº Geral, de 24 de junho de  
2014; para reabertura imediata no dia 17/11/2014.

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

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

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

por determinação do Subcomandante do 11º GBM, instaurado por meio da Portaria nº004/2014 – Subcmdº 
11º  GBM,  de 06  de  fevereiro  de  2014,  cujo  presidente  foi  nomeado,  o  SUBTEN  SIDNEY LIMA DOS 
SANTOS, que teve como objetivo apurar a conduta do 2º SGT IVANILDO DE SOUZA RIBEIRO, onde o 
mesmo foi nomeado como presidente do PADS de portaria nº 007/2013 de 22 de abril 2013, onde o prazo  
teria  se  esgotado  em 09/05/2013,  e  o  próprio  já  foi  advertido  por  meio  dos  memorandos:  nº  052  de  
19/07/2013 recebido dia 19/07/2013 e nº 77/2013 recebido no dia 11/12/2013, onde até o momento não  
houve entrega do referido procedimento e nem justificativas plausíveis para o atraso na entrega do mesmo, 
tampouco  resposta  dos  memorandos  recebidos,  fato  este  que  esta  causando  diversos  transtornos  a 
administração pública.

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

Disciplinar Simplificado, de que não há indícios de crime militar, porém de acordo com o que consta no 
bojo do processo houve transgressão disciplinar por parte do 2º SGT IVANILDO DE SOUZA RIBEIRO, 
pois apesar das declarações do acusado e testemunhas do processo nas Fls. 29,30, 42,43,44,45,46 e 47 
de  forma  uníssonas  declararem  que  não  possuem  conhecimento  a  respeito  de  confecção  de  PADS, 
verifica-se  que  tais  argumentos  não  possuem fundamentos  legais  conforme  percebe-se  por  meio  da 
portaria 316, de 19 de junho de 2009, publicada em BG 117 de 26 de junho de 2009, que versa a respeito 
da inclusão  da matéria  relativa  a  confecção  de PADS na grade  curricular  do Curso  de Formação de 
Sargentos, assim como a promoção de um treinamento para Subtenentes e Sargentos que foram formados 
antes a promulgação de mesma portaria. Ressalta-se ainda o Parecer da COJ publicada em BG nº 45, de 
10 de março de 2010, que versa a respeito da legalidade na nomeação de Subtenentes e Sargentos como 
presidentes de PADS e finalmente a lista de Frequência publicada no BG 120, de 04 de julho de 2011 onde 
em sua página 17,  atesta  a  presença do 2º SGT IVANILDO DE SOUZA  RIBEIRO  no treinamento de 
confecção de PADS. Vale ressaltar que as testemunhas 3º SGT PEDROSA, 3º SGT REGIS e 3º SGT 
EDUARDO,  que  declararam  não  possuírem  o  conhecimento  suficiente  para  presidir  um  PADS  foram 
formados  no  Curso  de  Formação  de  Sargentos  após  a  publicação  da  portaria  316/2009,  com  isso 
obviamente, conforme grade curricular do Centro de Formação Aperfeiçoamento e Especialização – CFAE, 
tiveram disciplina atinente a confecção de PADS. Revelando-se, portanto, descabidas as declarações de 
tais testemunhas

2)DOSIMETRIA:  Preliminarmente  ao  julgamento  da  transgressão,  após  analise  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 atualizada o militar  encontra-
se no comportamento  BOM .  AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhes são 
favoráveis, pois deixou de cumprir a as atribuições delegadas pela autoridade assim como extrapolado 
prazos previstos na lei 6.833/2006. A NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE ENVOLVERAM não lhe são 
favoráveis, pois o acusado, tem o PODER DE DEVER de ter ciências das normas vigente, Lei 6.833/2006. 
AS CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR demonstram prejuízo a administração, pois a prática 
da  referida  transgressão  repercute  de  forma  desarmônica  no  âmbito  da  corporação  podendo  ensejar 
condutas  negativa  no  seio  da  tropa  em  decorrência  de  não  apuração  de  processos  administrativos 
fragilizando com isso a disciplina e hierarquia se não combatida. Não há causas de justificação prevista no 
art. 34. Com ATENUANTE previstos nos incisos I , do art. 35. Sem AGRAVANTES previstos no art. 36.
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3) Punir com 07 (Sete) dias de DETENÇÃO o 2º SGT IVANILDO DE SOUZA RIBEIRO 
por ter o militar com sua conduta infringindo o art. 37, incisos XX, XXIV, XXV, XXVI, XLVI, LVIII da Lei  
Estadual  n°  6833/2006.  Transgressão  de  natureza  MÉDIA conforme  art.  31  §  3º;  Permanece  no 
comportamento BOM. O militar deverá cumprir a punição no 11º GBM; conforme disposto no artigo 48 § 1º  
da lei 6833/2006 após o término dos prazos recursais previstos no art 144 da mesma lei;

4) Publicar em Boletim Interno a presente Solução de PADS. A B/1 do 11º GBM para 
providências;

5) Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do 
do 11º GBM e remeter uma Cópia do PADS à assistência do Subcomando Geral

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 19 de Agosto de 2014

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

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por determinação do Subcomandante do 11º GBM, instaurado por meio da Portaria nº012/2014 – Subcmdº 
do  11º  GBM,  de  07  de  abril  de  2014,  cujo  presidente  foi  nomeado,  o  3º  SGT EDIVALDO  JOSÉ DE 
OLIVEIRA GONÇALVES, que teve objetivo apurar a conduta do CB BM  IVANILSON SANTOS COSTA, 
onde o mesmo teria solicitado autorização para permutar serviço com o então SD BM MONARD, mas 
contudo durante o serviço teria se recusado a cumprir tarefas relativas atinentes ao serviço em questão e 
ato  contínuo  teria  desistido  de  continuar  no  serviço  operacional  permutado,  causando  transtornos  ao 
serviço operacional e a administração da UBM.

RESOLVO:
1)  Com base  na  Súmula  473,  do STF,  ANULAR o  PADS,  da portaria  nº  12/2014-

Subcomando do 11º GBM, bem como revogar a referida Portaria nº 012/2012-CMDO-11ºGBM, publicada 
em BG 71, de 15 de abril de 2014. Haja vista que os autos do processo possuem vícios insanáveis que o  
torna  ilegal  por  ferir  o  princípio  da  ampla  defesa  e  contraditório  conforme  pode  ser  confirmado  nas 
declarações das testemunhas que não foram compromissadas na forma da lei, contrariando o art. 352 
do Decreto lei 1.002, de 21 de outubro de 1969, Código do Processo Penal Militar (Fls. 28,29,30,31 32 e 
33)

2)  Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar em  desfavor  do  militar  CB  BM 
IVANILSON SANTOS COSTA, para que seja a ampla defesa e contraditório ao mesmo onde a portaria de 
Instauração será instaurada por este Subcomando.

3)  Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar  em  desfavor  do  3º  SGT  BM 
EDIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES, para apurar os motivos pelo qual não procedeu com os 
ritos legais atinentes ao Processo Administrativo Disciplinar  previstos nas legislações vigentes,  onde a 
portaria de Instauração será instaurada por este subcomando.

4) Publicar em Boletim Interno a presente Solução de PADS. A B/1 do 11º GBM para 
providências;

5) Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do 
11º GBM e remeter uma Cópia do PADS à assistência do Subcomando Geral

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 19 de Agosto de 2014

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

C) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por determinação do Subcomandante do 11º GBM, instaurado por meio da Portaria nº015/2013 – Subcmdº  
11º GBM, de 21 de outubro de 2013,  cujo  presidente foi  nomeado,  o 3º  SGT BM ANDRÉ  RICARDO 
PEREIRA PINTO, que teve objetivo apurar a conduta do CB BM MESSIAS  DE JESUS SILVA, onde o 
mesmo faltou o  serviço de Aux do  Cmt  de  SOS no qual  estava devidamente escalado no dia  18 de 
setembro  de  2013 passando a condição  de  AUSENTE ás  00:00h  do  dia  20 de  setembro  de  2013 e 
posteriormente apresentando-se na unidade somente no dia 21 de setembro de 2013, não informando a  
quem de direito o motivo de tal ausência.

RESOLVO:
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1) Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado, de que não há indícios de crime militar, porém de acordo com o que consta no 
bojo do processo houve transgressão disciplinar por parte do CB BM MESSIAS DE JESUS SILVA, pois 
apesar da declaração do acusado e da testemunha do processo nas Fls. 12,13, 18 e 19 que declaram que 
o acusado encontrava-se dando apoio “moral e psicológico” a um companheiro de farda que passava por 
problemas conjugais fica claro nas Fls. 34,35,36 40 e 41 que em nem um momento tentou entrar em 
contato com o comando da UBM, nem tampouco apresentou documentos que comprovem sua presença 
em tal apoio assim como não tomou as providências legais no que tange ao apoio e transporte do militar 
que encontrava-se com problemas ao órgão competente à fornecer tal apoio psicológico regular.

2)  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  ANTECEDENTE  DO 
TRANSGRESSOR não  são  aproveitáveis,  pois  de  acordo  com a  ficha  disciplinar  atualizada  o  militar 
apesar do mesmo encontrar-se no comportamento BOM é reincidente no ato de faltar serviço e expediente 
na UBM. AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhes são favoráveis, pois deixou 
de  cumprir  suas  responsabilidades  funcionais  sem informar  a  tempo para  autoridade  o  motivo  de  tal  
descumprimento,  assim  como  passou  a  condição  de  ausente  na  UBM  causando  transtornos  a 
administração e contrariando a lei 6.833/2006. A NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE ENVOLVERAM 
não lhe são favoráveis, pois o acusado, tem o PODER DE DEVER de ter ciências das normas vigente, Lei 
6.833/2006.  AS CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR demonstram prejuízo à administração, 
pois a prática da referida transgressão repercute de forma desarmônica no âmbito da corporação podendo 
ensejar  condutas negativa  análogas no seio  da tropa  e consequentemente fragilizando a hierarquia  e 
disciplina se não combatida. Não há causas de justificação prevista no art. 34. Com ATENUANTE previstos 
nos incisos I , do art. 35. AGRAVANTES previstos nos Inciso II e III do  Art. 36 da lei nº 6.833/2006.

3) Punir com 15 (quinze) dias de PRISÃO o CB BM MESSIAS DE JESUS SILVA por 
ter o militar com sua conduta infringindo o art.37, incisos XX, XXIV, XXVIII, L e LX da Lei Estadual n° 
6833/2006.  Transgressão  de  natureza  GRAVE conforme  art.  31  §  2º,  inciso  V;  Permanece  no 
comportamento BOM. O militar deverá cumprir a punição no 11º GBM; conforme disposto no artigo 48 § 1º 
da lei 6833/2006 após o término dos prazos recursais previstos no art. 144 da mesma lei;

4) Publicar em Boletim Interno a presente solução de PADS. A B/1 do 11º GBM para 
providências;

5) Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do 
do 11º GBM e remeter uma Cópia do PADS à assistência do Subcomando Geral

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 19 de agosto de 2014

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

D) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por determinação deste Subcomandante Geral do CBMPA, instaurado por meio da Portaria nº 008/2013 – 
Subcmdº Geral,  de 21 de janeiro de 2013, cujo presidente foi  nomeado o  SUBTEN BM  JOSIEL DOS 
PASSOS CARVALHO,  MF: 5398495/1,  que visa apurar a conduta do militar:  CB BM JOSÉ  RIBAMAR 
DAMASCENO DA SILVA, MF: 5162505/1, onde teria faltado ao serviço de prevenção como guarda-vidas 
(semana da independência) no dia 17 de novembro de 2012;

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, mas pelas provas nos autos ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, 
por parte do SGT BM JOSÉ RIBAMAR DAMASCENO DA SILVA, MF: 5162505/1, quando chegou atrasado 
e o ônibus que efetuou o transporte dos militares já havia saído, tendo faltado ao serviço no dia 17 de  
novembro de 2012, na prevenção na Praia de Mosqueiro como guarda-vidas, fato confirmado pelo próprio 
acusado á fl. 14, dos autos e corroborado pelas testemunhas às fls. 42 e 55 dos autos, em sua defesa  
alega que estava tratando da saúde de sua genitora conforme exames juntado ás fls. 06 e 08 dos autos,  
porém  a  data  dos  respectivos  documentos  são  posteriores  aos  fato,  dia  19NOV2012,  não  havendo 
embasamento para justificar à falta ao serviço no dia 17NOV2012, onde em suas alegações finais de 
defesa á fl. 67, solicita pedido de conversão da punição disciplinar, mas tal pedido deve ser efetuado nos 
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moldes  do  art.  61,  e  parágrafos,  da  Lei.  6.833/2006,  devendo ser  solicitada  tal  pedido  em momento 
oportuno; Com sua conduta foi indisciplinado quando chegou atrasado e faltou ao serviço ao qual estava 
devidamente escalado, e ao analisar os antecedentes do transgressor lhe são favoráveis por tem bom 
comportamento;  As  causas  que  determinaram a  transgressão  não  lhe  são  favoráveis  pois  poderia 
deslocar-se  para  o  referido  balneário  pois  existe  linhas  regulares  de ônibus  para  aquele  balneário;  A 
natureza dos fatos e os atos que a envolveram não lhe são favoráveis pois o serviço teve que ser 
executado com a guarnição reduzida de militar;  As consequências que dela possam advir não lhe são 
favoráveis pois incide para a indisciplina no CBMPA; atenua-se pelo fato do militar ter bom comportamento 
e executar os demais serviços ao qual é incumbido não sendo reincidente em crimes da mesma natureza e 
não incidir em agravantes;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBMPA,  PUNIR o  SGT BM JOSÉ 
RIBAMAR DAMASCENO DA SILVA,  MF: 5162505/1, com  04 (quatro)  dias de DETENÇÃO,  pois  não 
observou os preceitos contidos no art. 17, incisos, X, XVII; art. 18, incisos, VIII, XI, XII; e infringiu o art. 37, 
inciso L; Com atenuantes no art. 35, incisos I, II. Sem incidir em agravantes do art. 36; Transgressão de 
natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º. Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Permanece no 
comportamento “BOM”; A referida punição deverá ser cumprida na unidade onde serve o militar;

2 - Ao comandante do militar para notificação do militar sobre a decisão e cumprimento 
das demais fases da execução da sanção disciplinar, conforme o disposto no art. 48, § 1°da Lei 6.833/2006 
após transcurso o prazo recursal aplicar a devida punição ao militar;

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 e cumpra-se.
Belém-PA, 22 de agosto de 2014.

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

E) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 
por determinação da comandante do 1º SGBM - Marituba, por meio da Portaria nº 005/2014, de 13 de 
junho  de  2014,  cujo  presidente  foi  o  1º  SGT  BM LUCINILDO CHAGAS  FIGUEIREDO  SANTOS, 
MF:5162319-1,  que  teve  como  intuito  apurar  a  conduta  do  CB  BM EDIMILSON CUNHA  SILVA, 
MF:5618045-1,  pertencente  ao  1º  SGBM/Marituba,  e  sobre  o  fato  de  ter  este,  faltado  ao  serviço  de 
componente da guarnição da VTR ABT-21 no dia 03 de abril de 2014, para o qual estava devidamente  
escalado e não ter avisado em tempo hábil, para quem de direito, o motivo de sua falta.

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

Disciplinar Simplificado de que em face dos fatos apurados não há indícios de crime de natureza comum 
ou militar,  porém houve transgressão da disciplina bombeiro militar  por  parte do  CB BM EDIMILSON 
CUNHA SILVA,  MF:5618045-1, por ter,  no dia 03 de abril  de 2014, faltado serviço para o qual estava  
devidamente escalado e ainda, não ter avisado em tempo hábil, para quem de direito, o motivo de sua  
falta. Desta forma, deixando de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas 
atribuições, ocasionando assim, transtornos à administração do 1º SGBM – Marituba, ao bom andamento 
do serviço e aos seus pares, já que houve a necessidade de interpelar outros militares, via telefone, com o 
objetivo de preencher a lacuna deixada pela sua falta;

2. Para preservar a hierarquia e disciplina no CBMPA,  PUNIR o  CB BM EDIMILSON 
CUNHA SILVA, MF:5618045-1, com REPREENSÃO, pois infringiu com as suas condutas o art.17, incisos 
X e XVII e art. 37, incisos XXVIII e L, com atenuantes previstos no art. 35, incisos I e II e agravantes 
previstos no art. 36, incisos II e III; transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no art. 31 § 2º, todos os 
artigos e incisos da Lei estadual n° 6.833/2006. Permanece no comportamento “BOM”. 

3.  Ao  Subcomandante  do  1º  SGBM para  notificação  do  militar  sobre  a  decisão  da 
punição ao militar.

4. A B/1 do 1º SGBM encaminhar a solução do PADS, bem como, a 1ª via dos autos do 
processo, ao Sr. Subcomandante Geral do CBMPA para publicação em Boletim Geral da presente solução;
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5. A B/2 do 1º SGBM arquivar a 2ª via dos autos do PADS;
Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Marituba/PA, 04 de agosto de 2014.

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

F) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 
por determinação deste comando do 1º SGBM - Marituba, por meio da Portaria nº 006/2014, de 13 de 
junho de 2014, cujo presidente foi o  SUBTEN BM SILVESTRE ARAÚJO FILHO,  RG 1261537, que teve 
como intuito apurar a conduta do  SD BM LOZUEL LEMOS  TAVARES,  RG 5340314, pertencente ao 1º 
SGBM  –  Marituba,  quando  realizava  a  limpeza  da  VTR  AR-56,  próximo  da  garagem  de  viaturas 
operacionais, não tomou atitude de respeito durante cerimônia de hasteamento do Pavilhão Nacional, por 
ocasião da Formatura Geral do efetivo desta UBM, no dia 06JUN2014 (sexta-feira).

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

Disciplinar Simplificado de que em face dos fatos apurados não há indícios de crime de natureza comum ou 
militar, porém houve transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do  SD BM LOZUEL LEMOS 
TAVARES,  RG 5340314, por não ter tomado atitude de respeito durante cerimônia de hasteamento do 
Pavilhão Nacional, por ocasião da Formatura Geral do efetivo desta UBM, no dia 06JUN2014 (sexta-feira).

2.  Para  preservar  a  hierarquia  e  disciplina  no  CBMPA,  PUNIR o  SD BM LOZUEL 
LEMOS TAVARES, RG 5340314, com REPREENSÃO, pois infringiu com a sua conduta o art. 37, inciso 
XXIV, § 1º c/c com o art. 17, inciso XIX e art. 18, inciso I, com atenuante no art. 35, inciso I e agravantes 
no art. 36, incisos V e IX. Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no art. 31, § 2º, todos os artigos e 
incisos da Lei nº 6.833/2006. Permanece no comportamento “BOM”. 

3.  Ao  Subcomandante  do  1º  SGBM para  notificação  do  militar  sobre  a  decisão  da 
punição. Pág. 01/02.

4. A B/1 do 1º SGBM encaminhar a solução do PADS, bem como, a 1ª via dos autos do 
processo, ao Sr. Subcomandante Geral do CBMPA para publicação em Boletim Geral da presente solução;

5. A B/2 do 1º SGBM arquivar a 2ª via dos autos do PADS;

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
Marituba-PA, 06 de agosto de 2014.

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

G) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 
por determinação deste Comando, instaurado por meio da Portaria n° 027/2014 – Gab. Cmd°., de 03 de 
junho de 2014, publicada no Boletim Geral n° 116, de 24JUN2014, que tem como presidente o 3º SGT 
QBMP-01 RG 1991134 SIDNEY JOSÉ MIRANDA DE ASSIS, MF 5623510-1, com o objetivo de apurar e 
elucidar o fato de que o SD BM RG 4037265 GERBSON DE FREITAS GONÇALVES, MF 57173437-1, não 
teria, em tese, se portado com atitude de respeito perante seu superior hierárquico, o 3° SGT QBMP-01 RG  
2394769 ALLAN  KLEBER PINTO DE ANDRADE, no serviço de 24h do dia  27/05/2014,  e  quando foi 
interpelado pelo graduado em questão, na presença do SUBTEN BM  EDIVALDO e SD BM  FARIAS, o 
mesmo se retirou sem autorização, não demonstrando qualquer atitude de respeito pelo seu superior.

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

fatos apurados constantes nos autos, há indícios de transgressão da disciplina bombeiro militar praticada 
pelo SD BM RG 4037265 GERBSON DE FREITAS GONÇALVES, MF 57173437-1, por não ter se portado 
com atitude de respeito perante seu superior hierárquico, o 3º SGT BM KLEBER;

2- Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBMPA, PUNIR, o SD BM RG 4037265 
GERBSON  DE  FREITAS GONÇALVES,  MF  57173437-1,  do  12º  SGBM,  com  11 (onze)  dias  de 
DETENÇÃO, por ter infringido o art. 37, incisos XX, XXIV, XXXVI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI e CXVIII; 
bem como por inobservância aos preceitos éticos previstos nos art’s 17, incisos I,VI, X, XVI e XVII; e 18, 
incisos V, VII, XIII, XXX, XXXI e XXXIV, com circunstâncias agravantes do art. 36, incisos I e II, sem incorrer 
em circunstâncias atenuantes.  TRANSGRESSÃO DE NATUREZA “MÉDIA”, por incidir no art. 31, § 3º. 
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Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Permanece no comportamento “INSUFICIENTE”. A referida 
punição deverá ser cumprida nas dependências internas da UBM, após publicação em Boletim Geral e  
transcorrido o prazo recursal. Ao Subcomandante do 12º SGBM para controle e demais providências;

3- Remeter a 1ª via dos autos ao Ilmº. Sr. Subcomandante Geral para publicação em 
Boletim Geral. Ao Chefe da 1ª Seção (B/1) do 12º SGBM para providências; 

4-Arquivar a 2ª via dos autos na 2ª Seção (B/2) do 12º SGBM. Ao Chefe da 2ª Seção do 
12º SGBM para providências.

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

H) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 
por determinação deste comando, instaurado por meio da Portaria n° 031/2014 – Gab. Cmd°., de 09 de 
junho de 2014, publicada no Boletim Geral n° 117, de 25JUN2014, que tem como presidente o 3º SGT 
QBMP-00 RG  1774936  GERMANO FERNANDES BATISTA, MF 5601720-1, com o objetivo de apurar e 
elucidar o fato de que 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. 

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

fatos  apurados  constantes  nos  autos,  não  ficou  comprovada  a  prática  de  transgressão  da  disciplina 
bombeiro militar pelo SD BM RG 3618475 DANTE RESENDE, MF 57287837-1;

2- Remeter a 1ª via dos autos ao Ilmº. Sr. Subcomandante Geral para homologação e 
posterior publicação em Boletim Geral. Ao Chefe da 1ª Seção (B/1) do 12º SGBM para providências; 

3-Arquivar a 2ª via dos autos na 2ª Seção (B/2) do 12º SGBM. Ao Chefe da 2ª Seção do 
12º SGBM para providências.

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

I)  Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido 
por determinação deste comando, instaurado por meio da Portaria n° 020/2014 – Gab. Cmd°., de 04 de 
abril  de 2014,  publicada  em BG n°  73,  de  22ABR2014,  que  tem como presidente  o  3º  SGT BM RG 
2287328 JORGE ARAÚJO FONSECA, MF 5163030-1, com o objetivo de apurar e elucidar o fato de que o 
SD BM RG 4983461 ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES SILVA, MF 57173908-1, teria, em tese, descumprido 
determinações deste comando ao enviar via estafeta atestado médico para justificar sua falta ao serviço do  
dia 24/03/2014, na função de componente da VTR ABT-18 e considerando que o supramencionado militar 
deixou de ser sancionado disciplinarmente pela falta em questão, em função de ter sido LICENCIADO A 
BEM DA DISCIPLINA, conforme consta publicado no BG nº 92, de 20/05/2014, pelo fato apurado em PADS 
de Portaria nº 727/2013, de 21/10/2013, publicada no BG nº 199, de 23/10/2013;

Considerando que o SD BM RG 4983461 ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES SILVA, MF 
57173908-1,  deu  entrada  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato  Administrativo  referente  ao 
LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA, tendo tal sanção sido revisada e o mesmo sancionado com 30 
(trinta)  dias de prisão,  o que ensejou em sua reinclusão nas fileiras do CBMPA, conforme publicação 
constante no BG nº 104, de 05/06/2014;

Considerando o princípio da autotutela que norteia a administração pública;

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

em face dos fatos apurados constantes nos autos, há indícios de transgressão da disciplina bombeiro  
militar praticada pelo SD BM RG 4983461 ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES SILVA, MF 57173908-1, pelos 
fatos  apurados que,  com a sua conduta,  infringiu  o  art.  37,  incisos  XX,  XXIV e XXV,  bem como por 
inobservância aos preceitos éticos disponibilizados nos art’s 6º, § 1º, incisos II e V; 17, incisos X e XVII; e  
18, incisos VII, VIII e XI, porém absolvo pelas acusações constantes no art. 37, incisos XII, LVII, com as 
circunstâncias agravantes preconizadas nos incisos I, II e III, sem incidir em circunstâncias atenuantes.  
Todos os artigos e incisos da Lei Estadual nº 6.833/2006; 

2- Para preservar a disciplina e a hierarquia no CBMPA, PUNIR, com 11 (onze) dias de 
detenção o SD BM RG 4983461 ANTÔNIO ARLAN DAS NEVES SILVA, MF 57173908-1, pelos motivos 
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acima  elencados.  Transgressão  de  natureza  média.  Permanece  no  comportamento  “MAU”.  A referida 
punição deverá ser cumprida nas dependências internas da UBM, após publicação em Boletim Geral e  
transcorrido o prazo recursal. Ao Subcomandante do 12º SGBM para controle e demais providências;

3- Remeter a 1ª via dos autos ao Ilmº. Sr. Subcomandante Geral para homologação e  
posterior publicação em Boletim Geral. Ao Chefe da 1ª Seção (B/1) do 12º SGBM para providências; 

4- Arquivar a 2ª via dos autos na 2ª Seção (B/2) do 12º SGBM. Ao Chefe da 2ª Seção do 
12º SGBM para providências.

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

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

Confere com o Original:

FRANCISCO CANTUÁRIA MOUTINHO JÚNIOR – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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