
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 15 DE JANEIRO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 10

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 16 DE JANEIRO DE 2015 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM NETO
Supervisor de Área CAP BM PABLO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM HUGO
2º Turno: CAP BM CARVALHO

Oficial de Dia ao QCG TEN BM ROGÉRIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM RUI

Perito de Incêndios e Explosões 
TEN CEL BM SÉRGIO
TEN BM ANDERSON

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - FÉRIAS - SUSTAÇÃO
Fica sustado, por necessidade do serviço, os 30 (trinta) dias de férias regulamentares 

referente  ao  ano  de  2014,  prevista  para  o  mês  de  janeiro  de  2015,  do  SUBTEN  BM  AELSON 
FRANCELINO DE SOUZA, MF: 5608945-1, devendo gozar tal direito no mês de outubro de 2015.

(Fonte: Nota nº 04/2015 – Gab. Cmdº)

Fica sustado o período de férias regulamentar do SUBTEN BM LICINIO ANTÔNIO 
CHAVES DOS SANTOS, MF:  5124239-1,  referente ao ano de 2014, por se encontrar com dispensa 
médica, devendo gozar tal direito em momento oportuno.

(Fonte: Ofício nº 01/2015 – DS)

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 013 DE 06 DE JANEIRO DE 2015.
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;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual  

nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 02 (dois) meses de licença especial ao militar abaixo mencionado, 

no  período  de  06/01/2015  a  06/03/2015.  Apresentação  dia  07/03/2015,  pronto  para  o  expediente  e 
serviço.

I – CB BM ARTUR VERONICO RIBEIRO FILHO -  MF:5598427-1, do QCG/CEDEC, 
referente ao decênio de 01/02/2004 a 01/02/2014 (2ª licença).

Art.  2º  -  Ao Ajudante Geral  fazer  o controle  regulamentar da licença informando o 
término por meio de documento a Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Os efeitos desta portaria passam a contar do dia 06/01/2015, revogada às 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.
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NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA

PORTARIA Nº 33, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, e tendo tomado conhecimento, conforme fato exposto no ofício nº454/2014-CAT, de 10 
de dezembro de 2014, referente à solicitação de substituição de encarregado de Inquérito Técnico.

Art. 1º - Substituir o 1ºTEN QOBM Davidson da Rosa Sales, como encarregado de In-
quérito Técnico, instaurado por meio da portaria nº 30, de 01 de dezembro de 2014.

Art. 2º – Nomear o CAP QOBM Carlos Augusto Silva Souto, pertencente ao 14º GBM, 
como novo encarregado para dar continuidade aos trabalhos de Inquérito Técnico, a fim de apurar as cir-
cunstâncias dos fatos referentes as avarias no Bote, pertencente ao 14º GBM.

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 
junho 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, 23 de dezembro de 2014.

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

PORTARIA Nº 35 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2014
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 

atribuições legais, tendo tomado conhecimento do fato exposto no ofício nº 1039/2014-SBBE(BESE), de 
18 dezembro de 2014, a fim de averiguar todos os fatos referente a VTR CCI 13 DOSA 302.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as causas, os 

efeitos, os responsáveis e investigar todos os fatos referente as avarias na VTR CCI 13 DOSA 302,  
pertencente ao SBBE(BESE). 

Art. 2º - Nomear o CAP QOBM Jairo Silva Oliveira, como encarregado de Inquérito 
Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que lhe competem;

Art. 3º - O encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações 
formalizadas por meio do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 de 14 de 
junho 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, 30 de dezembro de 2014.

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

2 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO
A) Analisando os autos do Inquérito Técnico –  IT, procedido por determinação desta 

Diretoria de Apoio Logístico - DAL, por meio da Portaria nº 051/2013, de 09AGO2013, cujo encarregado 
foi o 2ºTEN QOABM Luiz Carlos Neves Monteiro; 

Teve por escopo apurar as responsabilidades civis, em relação aos fatos relatados na 
Cópia Autentica nº 173/2013-COP de 25JUL2013, referente ao acidente envolvendo a VTR ABT-21, placa  
OFJ-6265, pertencente ao 1º SGBM/Marituba. 

1 –  Concordar com a conclusão que chegou o oficial encarregado do Inquérito 
Técnico, diante de todas as informações levantada pelo responsável do Inquérito Técnico, que o militar, 3º 
SGT BM Edson da Silva Gonçalves, não foi o responsável pelo acidente de trânsito que envolveu a VTR 
ABT-21 e o caminhão articulado, c. Trator volvo placa NTN-5091, acoplado ao reboque randon placa JRF-
2686, em virtude do referido militar ter seguido as regras exigidas pelo código de trânsito brasileiro para 
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deslocamento em atendimento de urgência e emergência, folhas 19/20. Há também de se considerar que 
o condutor do caminhão trator articulado, Sr. Geraldo Custódio, deixou de atentar não só paras regras de  
trânsito que dão prioridade de passagem aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, 
mas também as regras de circulação e condutas, conforme art.29, inciso III,  Art.29, inciso VII; arts. 34,36  
e 44, da lei 9503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), também relatado pelo Policial Rodoviário Federal  
Lauro dos Santos Cardoso Júnior, em boletim de acidente de trânsito, folha 10-A. Conclui-se, portanto  
que o Sr. Geraldo Custódio, condutor do caminhão trator articulado, foi o causador da colisão entre os 
veículos.

2  –  Remeter  os  autos  do  Inquérito  Técnico  ao  Subcomandante  Geral  para 
homologação, publicação em Boletim Geral e providências legais cabíveis;

3 – Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém, 22 de outubro de 2014.

Jayme de Aviz Benjo – MAJ QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, em Exercício

B) Analisando os autos do Inquérito Técnico –  IT, procedido por determinação desta 
Diretoria de Apoio Logístico - DAL, por meio da Portaria nº 077/2013, de 18OUT2013, cujo encarregado 
foi o 2ºTEN QOEBM Moisés Freitas Gonçalves; 

Teve por escopo apurar as responsabilidades civis, em relação aos fatos relatados na 
Cópia Autentica nº 189/2013-COp de 30AGO2013, referente ao acidente automobilístico com VTR ABS-
14. 

1 –  Concordar com a conclusão que chegou o oficial encarregado do Inquérito 
Técnico, diante de todas as informações levantada concluo que o fato ocorreu por mera negligência da  
Srª. Manalva de Jesus Fontel Borges das Neves, pois a VTR ABS-14 se deslocava com todos os sinais  
audiovisuais ligados, e os outros veículos mencionados pelas testemunhas neste inquérito obedeceram 
ao sinal de alerta da viatura de emergência do CBMPA. Logo leva-se a crer que a VTR realmente estava 
com todos os sinais audiovisuais ligados. A Srª. Manalva de Jesus Fontel Borges das Neves, ao deixar de  
atentar para estes requisitos assumiu todos os riscos do que poderia acorrer ao tomar a atitude de não 
parar  no cruzamento dando preferência para a VTR de socorro do CBMPA. Quanto ao resultado da  
perecia realizada pelo DETRAN, no dia do ocorrido, não foi possível ter um embasamento claro e preciso 
de seu resultado, pois no seu relatório conforme folha 21, o Agente de Transito “Franciley Ferreira” afirma 
que, “O local foi preservado, não houve lesão corporal ou vítima fatal,  não foram feitas as medições 
devido as condições de fluxo intenso na via e croqui feito conforme relatos dos condutores”.

2  –  Remeter  os  autos  do  Inquérito  Técnico  ao  Subcomandante  Geral  para 
homologação, publicação em Boletim Geral e providências legais cabíveis;

3 – Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Belém, 15 de outubro de 2014.

Jayme de Aviz Benjó  – MAJ QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA, em exercício

3 – MEMORANDO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
MEMORANDO CIRCULAR Nº 001/2015 – DA 3ª SEÇÃO DO EMG DO CBMPA
Considerando  as  Diretrizes  da  Seção  de  Gestão  de  Combustível  do  CBMPA que 

regulamenta os abastecimentos das viaturas operacionais em quantitativo de combustíveis e horários 
específicos, o Sr. Comandante Operacional do CBMPA DETERMINA, aos Srs Comandantes de UBMs 
Operacionais para que gerencie PESSOALMENTE a situação, de tal sorte que se evite uma eventual  
inoperância de um veículo operacional devido à falta de combustível.

Salienta-se, sobretudo, que na necessidade de complementação e/ou adição de cota 
extra  o  comandante  UBM,  deverá  formalizar  ANTECIPADAMENTE  ao  setor  competente,  conforme, 
modelo disponibilizado pela DAL, para que sejam tomadas medidas com vistas a solucionar o problema.

Reginaldo Pinheiro dos Santos – TEN CEL QOBM
RG 1456068-Chefe da 3ª Seção do EMG
(Fonte: Nota nº 01/2015 – 3ºSEÇÃO DO COP)

4 - OFÍCIO RECEBIDO – AGRADECIMENTO
OFÍCIO SNº/2015 – DA TUNA LUSO BRASILEIRA
Senhor Comandante Geral, 
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Apraz-nos em cumprimentá-lo, inicialmente para parabenizar a Vossa Excelência pela 
assunção de tão nobre função de Comandante Geral dessa gloriosa Corporação, muito sucesso nessa 
nova etapa e que os objetivos propostos sejam plenamente alcançados, pedindo a Deus para que ilumine 
sempre suas decisões, e coloco-me a vossa disposição.

MILSON CHARLES TURMA DOS REIS
Presidente da Diretoria

OFÍCIO SNº/2015 - DA – REDE BRASIL AMAZÔNIA DE COMUNICAÇÃO
Cumprimentando  Vossa  Excelência,  a  TV  RBA –  CANAL  13,  agradeço  o  apoio 

recebido do Corpo de Bombeiros por ocasião da queima de fogos na virada do Ano Novo, 24ª edição do 
evento FOGOS NA TORRE.

Deseja-lhe um ano próspero de muita saúde e paz.

FRANCISCO MELO
(Fonte: Nota nº 01/2015 – RBA)

5 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PORTARIA Nº 02, DE 07 DE JANEIRO DE 2015
JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO, Secretário de Estado de Segurança Pública e 

Defesa Social, no uso de suas atribuições, conferidas em lei, etc...

CONSIDERANDO a Lei nº  7.543, datada de 20 de julho de 2011, dispõe sobre a 
reorganização da estrutura administrativa vinculações no âmbito do Poder Executivo Estadual, publicada 
no Diário Oficial do Estado nº 31961, de 21/07/2011;

CONSIDERANDO que à Secretária Adjunta de Gestão Operacional/SEGUP compete 
coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar as ações e operações integradas de segurança pública e de 
defesa civil do Estado, avaliando as ações e operações e promovendo a integração e otimização dos 
meio aéreos, fluviais e terrestres disponíveis no Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  construção  do  desenho  operacional  para 
implantação do novo  Sistema de  Atendimento e  Despacho,  a  ser  utilizado  pelo  Centro  Integrado de 
Operações – CIOP, em todo Estado do Pará;

CONSIDERANDO que o Sistema de Atendimento e Despacho atenderá demandas 
dos órgãos que compõem o SIEDS, como Polícia Civil do Estado do Pará, Polícia Militar do Estado do 
Pará, Corpo de Bombeiros do Estado do Pará, Departamento de Trânsito do Estado do Pará, Centro de 
Perícias Científicas “Renato Chaves” e Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social;

RESOLVE:
I  –  Constituir  Comissão,  a  ser  composta  pelos  servidores  abaixo  citados,  sob  a 

presidência da primeira servidora mencionada e os demais como membros, com o escopo de identificar 
as necessidades de cada órgão integrante do SIEDS, no que tange à implantação do novo Sistema de  
Atendimento e Despacho, a ser utilizado pelo Centro Integrado de Operações – CIOP/SEGUP, em todo 
território paraense:

CEL BM ZANELLI  ANTÔNIO  MELO  NASCIMENTO  –  representante  do  Corpo  de 
Bombeiros Militar;

DPC CHRISTIAN FERREIRA DA SILVA – representante da Polícia Civil;
TEN CEL PM PAULO DE JESUS GARCIA REIS – representante do CIOp/SEGUP
VALTER NEGRÃO – representante do DETRAN/PA
BOANERGES BENAIOR DE NAZARÉ – representante do CPC “Renato Chaves”.
II – Estipular o prazo de 30(trinta) dias para conclusão dos trabalhos da Comissão ora 

constituída;
III  –  Determinar  a  Secretaria  Adjunta  de gestão Operacional  que toma as devidas 

providências ao fiel cumprimento do presente Ato.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE;

JEANNOT JANSEN DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA

A) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação do comando do 9º 
SGBM/I - Cametá, instaurado por meio da portaria nº 002/2014 – Gab. do Comando, de 12 de junho de 
2014, publicada em Boletim Geral nº 137, de 24 de julho de 2014, tendo como encarregado o Subtenente  
BM EDSON BARBOSA FERREIRA, RG 2044650, que teve como escopo apurar uma possível omissão 
de socorro por parte da equipe de plantão da Urgência e Emergência do Hospital Regional de Cametá, 
onde “ em tese” o enfermeiro de plantão Sr. Denis Valente Prestes teria se negado a receber  uma vitima  
transportada pela guarnição de resgate do Corpo de Bombeiros de Cametá

RESOLVO:
1- Discordar com a conclusão que chegou o encarregado da Sindicância de que por 

insuficiência de provas presentes nos autos, haja indícios de crime comum, cometido pelo enfermeiro Sr 
DENIS VALENTE PRESTES, mas há indícios de crime cometido pela técnica de enfermagem JUCILETE 
MENDES CARVALHO, que deixou de atender a vitima, sem verificar a situação da mesma, mandando 
que a Guarnição de Resgate do CBMPA conduzisse a vitima para outro local,  assim como causado 
transtornos quando retornaram com a polícia, ao travar calorosa discussão em seu ambiente de trabalho ,  
com os militares do resgate.

2-  Remeter  a  presente  solução  ao  Ilmo Sr.  Cel  QOBM Subcomandante  Geral  do 
CBMPA, para as providencias cabíveis  junto  ao Conselho Regional  de Enfermagem e a Direção do 
Hospital Regional de Cametá, conforme previsto no Art. 28. § 3º da lei nº 6.833/2006 

3-  Remeter  a  2ª  via  dos  autos  ao Ilmo.  Sr.  Cel  QOBM Subcomandante  Geral  do 
CBMPA, para homologação e publicação em Boletim Geral da presente solução de Sindicância.

4 Arquivar a 1ª via dos autos de Sindicância na sala no comando do 9º SGBM/I – 
Cametá.

Publique-se, registra-se e cumpra-se.
Cametá - PA, 15 de dezembro  de 2014.

Raimundo Manoel de Jesus Quaresma de Miranda – MAJ QOBM
Comandante do 9º SGBM/I Cametá

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do PADS instaurado por determinação deste comando, por meio 

da Portaria nº 006/2014 – Gab Cmdº, de 24 de julho de 2014, publicado em BG nº 149 de 11 de agosto de 
2014, do qual foi Presidente o CAP. QOBM MARIO MATOS COUTINHO, que teve por escopo apurar o 
fato onde os militares 1° SGTJOSÉ RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS, 1º SGT BM ANTONIO JOSÉ 
MOURA LEITE e CB BM ANTÔNIO WELLINGTON LIRA, pertencente ao 5º SGBM/I-Capanema, terem 
se deslocado às 8h30 para montar o serviço na Barreira do Município de Nova Timboteua, Operação 
Estrada 2014 na VTR UR-59, quando o serviço deveria ser montado às 8h no local, fato esse observado  
e denunciado a esta Comando.

RESOLVO:
1) Discordar em parte da conclusão a que chegou o oficial Presidente do PADS, de  

que em face dos fatos e pelas provas colhidas nos autos,  não está configurada a transgressão da  
disciplinar Bombeiro Militar, por parte dos militares 1º SGT BM JOSÉ de  RIBAMAR FERREIRA DOS 
SANTOS, 1º SGT BM ANTONIO JOSÉ MOURA LEITE, pertencentes ao 5º SGBM/I,  já que conforme  
apurado nos autos os mesmos tinham ciência do horário que deveriam montar o serviço e deveriam  
chegar com antecedência mínima de 1h para que fossem feitas tanto a verificação de 1º escalão na VTR  
UR-59, como a conferência e reposição de material,  deixar de responsabilizar o CB BM ANTÔNIO 
WELLINGTON LIRA pelo ocorrido pois o mesmo estava saindo de serviço e encontrava-se na Unidade  
desde o dia anterior. O atraso dos militares 1º SGT BM JOSÉ de RIBAMAR FERREIRA DOS SANTOS,  
1º SGT BM ANTÔNIO JOSÉ MOURA LEITE trouxe sérios embaraços a administração do 5º SGBM/I,  
trazendo  também  impasse  Operacional  a  este  Comando.  Por  terem  no  §  XXIV;  trabalhado  mal,  
intencionalmente ou por desídia, em qualquer serviço, instrução ou missão, Art. 37, da Lei Estadual nº  
6.833/2006. Prejudicando a imagem do comando deste 5º SGBM/I Capanema bem como o serviço na  
Operação estrada/2014.

2) DOSIMETRIA:  Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise com 
base nos art. 32, 33, 34, 35 e 36  da Lei Estadual nº 6.833/2006, verificou-se que os antecedentes do 
militar  são  aproveitáveis,  pois  de  acordo  com  as  fichas  disciplinares  os  militares  encontram-se  no 

Boletim Geral nº 10 de 15JAN2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág5



comportamento  EXCEPCIONAL. As causas que determinaram a transgressão não lhe são favoráveis, 
pois os graduados ao norte deveriam chegar com antecedência para montar o serviço já que o serviço da  
Operação Estrada/2014 era em outro Município, contrariando a Lei 6.833/2006. A natureza dos fatos e 
atos que a envolveram não lhe são favoráveis,  pois os SGTS BM 1º SGT BM JOSÉ de  RIBAMAR 
FERREIRA DOS SANTOS, 1º SGT BM ANTÔNIO JOSÉ MOURA LEITE tinham o dever de chegar com 
antecedência mínima para que não houvesse atraso. As consequências que dela possam advir não lhe 
são favoráveis, pois demostrou prejuízos a boa imagem do comando tanto no âmbito administrativo como 
operacional. Não há causa de justificação prevista no art. 34. Com atenuantes previstas nos incisos I e II 
do art. 35. Com agravantes previstas nos incisos V e VI do Art. 36 da Lei 6.833/2006.

3)  Punir  com  REPREENSÃO  os  SGTS  BM  1º  SGT  BM  JOSÉ  de   RIBAMAR 
FERREIRA DOS SANTOS,  1º  SGT BM ANTÔNIO JOSÉ MOURA  LEITE,  por  ter  com sua  conduta  
infringindo o Art. 37,  § XXIV da Lei Estadual nº 6.833/2006. Transgressão de natureza LEVE, conforme 
Art. 31 § 1º. Ingressam no comportamento ÓTIMO.

4)  Remeter  os  autos  e  Solução  do  PADS  ao  Subcomandante  do  CBMPA para  
homologação e posterior publicação em Boletim Geral desta Corporação;

5) Arquivar uma cópia do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção  
da B/2 do 5º SGBM/I;

6) Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Quartel em Capanema-PA, 22 de outubro de 2014.

OLIMPIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA – MAJ QOBM
MF 5420768 – COMANDANTE DO 5° SGBM

Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do subcomandante do 11º GBM, instaurado por meio da Portaria nº015/2014 – Subcmdº 
11º GBM, de 15 de Abril de 2014, cujo presidente foi nomeado o 3º SGT BM JOÃO NICODEMUS FARIAS 
LOPES, que teve objetivo apurar a conduta do SD BM MÁRIO EMÍDIO LINHARES OLIVEIRA que teria 
faltado serviço de guarnição de incêndio no qual estava devidamente escalado, não informando a quem 
de direito o motivo de tal falta.

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

Disciplinar  Simplificado,  de  que  não  há indícios de  transgressão disciplinar por  parte  do  SD BM 
MÁRIO EMÍDIO  LINHARES OLIVEIRA, pois fica claro no bojo do processo, conforme declaração das 
testemunhas folhas 47, 48, 49 e 50, que o acusado, que reside no município de Igarapé-Açú, não teve  
ciência  da  Brusca  mudança  na  escala  de  serviço,  e  que  mesmo  assim  entrou  em  contato  com  a 
comunicação no dia 05 de abril de 2014 onde somente nesta data tomou ciência nas mudanças em tal  
escala impossibilitando com isso seu deslocamento a este município..

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

3)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 e cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 17 de dezembro de 2014

LENILSON DA COSTA SILVA – CAP QOBM
Subcomandante do 11º GBM

Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do subcomandante do 11º GBM, instaurado por meio da portaria nº016/2014 – Subcmdº 11º 
GBM, de 15 de abril de 2014, cujo presidente foi nomeado o 3º SGT BM REGIS NEVES DA SILVA, que 
teve objetivo apurar a conduta do SD BM MÁRIO EMÍDIO LINHARES OLIVEIRA, que teria faltado serviço 
de guarnição de incêndio no qual estava devidamente escalado, não informando a quem de direito o  
motivo de tal falta.

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

Disciplinar  Simplificado,  de  que  não  há indícios de  transgressão disciplinar por  parte  do  SD BM 
MÁRIO EMÍDIO  LINHARES OLIVEIRA, pois fica claro no bojo do processo, conforme declaração das 
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testemunhas folhas 29,30 52 e 53, que o acusado, que reside no município de Igarapé-Açú, não teve 
ciência  da mudança repentina na escala  de serviço,  e que mesmo assim entrou em contato  com a 
comunicação no dia 05 de abril de 2014, onde somente nesta data tomou ciência nas mudanças em tal 
escala impossibilitando com isso seu deslocamento a este município..

2) Publicar em Boletim Interno a presente solução de (PADS), À B/1 do 11º GBM para 
providências;

3) 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 e cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 17de dezembro de 2014

LENILSON DA COSTA SILVA – CAP QOBM
Subcomandante do 11º GBM

Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do subcomandante do 11º GBM, instaurado por meio da  Portaria nº021/2014 – Subcmdº 
11º GBM, de 06 de Maio de 2014, cujo presidente foi  nomeado o 3º SGT BM ARIVALDO FRANCO 
SALINOS, que teve objetivo apurar apurar o fato que, em tese, ocorreu no 11º GBM, no dia 01 de abril de  
2014, às 09:00 h, onde o CB BM MESSIAS DE JESUS SILVA não compareceu à audiência designada na 
data citada nos autos do processo 0005888-02.2013.8.14.0010, onde o mesmo figura como testemunha a 
qual teve ciência por meio do memorando 006/2014. E quando dado o direito de justificação por meio do 
memorando nº 028/2014 não apresentou justificativas plausíveis para tal ausência.

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

Disciplinar Simplificado, de que não há indícios de transgressão disciplinar por parte do CB BM MESSIAS 
DE JESUS SILVA, pois ficou comprovado no bojo do processo que o militar faltou a audiências citada em 
virtude da necessidade de prestar assistência a sua esposa que encontrava-se enferma conforme prova 
documental presente na fl. 16. Vale ressaltar nas fl. 38 das alegações finais de defesa que de fato a  
ausência do militar não causou qualquer transtorno ao processo 0005888-02.2013.8.14.0010 haja vista 
que no dia  01 de Abril  de 2014, não o processo em questão não foi  julgado conforme percebemos 
comprovado na prova documental contido na fl. 17.

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

3)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 e cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 18 de dezembro de 2014

LENILSON DA COSTA SILVA – CAP QOBM
Subcomandante do 11º GBM

Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 
determinação do comandante do 11º GBM, instaurado por meio da portaria nº025/2014 – Cmdº 11º GBM, 
de 22 de Maio de 2014, cujo presidente foi nomeado, o 3º SGT BM JOSÉ MADIEL SOUSA COSTA MF: 
5601436-1,  onde CB BM IVANILSON SANTOS COSTA MF: 5430429-1 teria  faltado com a verdade ao 
participar que o 2º TEN RIO BRANCO teria saído da UBM na VTR AR64 sem dizer o destino e odômetro 
da viatura em questão para constar no Mapa de controle de entrada e saída de Viaturas. Fatos estes 
inverídicos e com argumentos falsos conforme a análise dos mapas de controles do serviço interno feito 
pela B1

RESOLVO:
1)  CONCORDAR com  a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo 

Administrativo Disciplinar Simplificado de que há indícios de transgressão da disciplina por parte do CB 
BM IVANILSON SANTOS COSTA, haja vista que no Bojo do processo fica claro que o Acusado faltou 
com a verdade quando participa que o então 2º TEN RIO BRANCO havia se retirado da UBM sem 
informar  o  destino  e  odômetro  da  VTR  conforme  afirmam  as  provas  testemunhais  folhas 
50,51,52,53,56,57,64, 65.
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2) DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após analise com 
base nos art. 32,33,34,35 e 36 da Lei Estadual 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  de  mesmo  encontrar-se  no  comportamento  BOM o  acusado  por  inúmeras  vezes  e 
reincidentemente  foi  punido  por  desacreditar,  desrespeitar  ou  tentar  denegrir  a  imagem de  Superior 
hierárquico (Folhas 24, 31).  AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhes são 
favoráveis, pois fica claro que o acusado usou de má fé para com seu superior hierárquico assim como  
faltou com a verdade contrariando preceitos da 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, à hierarquia e disciplina, pois a prática da referida transgressão repercute de 
forma  negativa  no  âmbito  da  corporação  podendo  trazer  descrédito  ao  oficialato  diante  da  tropa  e 
consequentemente ferindo os conceitos éticos fundamentais do militarismo, cito disciplina hierarquia e 
profissionalismo;  caso  tal  atitude  não  seja  reprimida  imediatamente  trazendo  consigo  transtornos 
insanáveis no que tange ao bom andamento e relacionamento nas atividades bombeiro militar. Não há 
causas de justificação  prevista  no  art.  34.  Com  ATENUANTE previstos  nos  incisos  I  ,  do art.  35 e 
AGRAVANTES previstos nos inciso III e VIII do art. 36

3) Punir com 08 (oito) dias de PRISÃO o CB BM IVANILSON SANTOS COSTA MF: 
5430429-1,  por ter o militar  com sua conduta infringindo o art.37, incisos CXVIII e CXXV 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), À 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 e cumpra-se.
Quartel em Breves-PA, 15 de Novembro de 2014

ADAILTON FRANCELINO DE SOUZA – MAJ QOBM
Comandante do 11º GBM

Analisando os autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado 
por meio da portaria nº 011, de 12MAR2014, publicada no Boletim Interno nº 011, de 14MAR2014, cujo 
presidente foi o SUBTEN BM JOAQUIM ALCIDES CORDEIRO DE OLIVEIRA MF: 5020654/4, que teve 
por escopo apurar a conduta do 3º SGT BM SANDRO LÚCIO FERREIRA MELRES MF:  5399351/1 que 
teria,  em tese, deixado de cumprir determinação do comandante do 4º SGBM - Salinópolis, quando foi  
nomeado presidente do PADS de portaria nº 011/2013, onde o prazo para conclusão do mesmo teria de  
esgotado em 22MAR2013 e o supracitado graduado já havia sido advertido por meio do memorando nº 
136 de 13NOV2013, onde não houve a entrega do referido PADS em tempo hábil.

RESOLVE:
I  – Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que não 

houve indício  de crime de natureza militar,  nem crime de natureza comum, porém ficou configurada 
transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar  por  parte  do  3º  SGT  BM  SANDRO  LÚCIO  FERREIRA 
MELRES MF: 5399351/1, e tendo-lhe assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório por meio 
de PADS de portaria acima mencionada de acordo com o que preceitua o art. 5º, inciso LV da CF/88, o 
militar não conseguiu apresentar fatos que justificassem sua conduta disciplinar.

II –DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise com 
base nos art. 32, 33, 34, 35 e 36  da Lei Estadual nº 6.833/2006, verificou-se que os antecedentes do 
transgressor  são  aproveitáveis,  pois  de  acordo  com  a  ficha  disciplinar  o  militar  se  encontra  no  
comportamento  EXCEPCIONAL, não existindo punição disciplinar desde 21MAR1993.  As causas que 
determinaram  a  transgressão  lhe  são   favoráveis,  pois  ressalta-se  que  o  acusado  cometeu 
transgressão disciplinar conforme se observa nas folhas nº 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, onde no 
dia  22MAR2013 deixou  de fazer  a  entrega  dos  autos  de  PADS onde foi  nomeado pela  portaria  nº.  
011/2013, não informando a impossibilidade ou dificuldade de instruir o referido processo, porém fica claro 
que o acusado no período de expediente na Unidade o acusado se ocupava na 1ª Seção desenvolvendo  
atividades laborais,  onde confeccionava o Boletim Interno da Unidade, não permitindo que o mesmo 
ficasse em atraso,  contando ainda que o SD BM HELISSON AVILA CORREA, acusado no PADS do qual 
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era encarregado ficou 75 (setenta e cinco) dias dispensado por problemas de saúde (Folhas nº 07 e 08)  
contribuindo para o atraso na instrução do PADS.  A natureza dos fatos e atos que a envolveram não 
lhe são favoráveis,  apesar das dificuldades encontradas o acusado teve pouca fé na missão que lhe foi  
atribuída, dando pouca importância em cumprir o prazo estipulado pela legislação vigente, atrasando a  
instrução do PADS com lapso temporal não aceitável, mais de 12 meses de atraso. Esses desvios de 
condutas são maléficos para a hierarquia e disciplina, já que o acusado é um graduado ocupando o cargo 
de 3º Sargento BM dentro  da escala  hierárquica da Corporação,  porém dando mal  exemplo a seus 
superiores, pares e subordinados.  As consequências que dela possam advir também não lhe são 
favoráveis,   com  o  atraso  na  entrega  dos  autos  de  PADS  poderia  causar  grandes  prejuízos  à 
administração pública, poderia causar nulidade do referido PADS do qual se encontrava encarregado.

III - Para preservar a hierarquia e disciplina no CBMPA, punir o 3º SGT BM SANDRO 
LÚCIO FERREIRA MELRES MF: 5399351/1, com 03 (três)  dias de DE DETENÇÃO por ter infringido 
com sua conduta o disposto do art. 6º. § 1º  incisos II, III, IV, V e VI, art. 17, incisos X, XVI, XVII e XXIII,  
art. 18, incisos VII, VIII, XI e XII, art. 37 incisos XX, XXIV e XLIV com atenuante do art. 35, incisos I e V,  
sem agravantes. Tudo da Lei Estadual nº 6.833/2006. Transgressão disciplinar de natureza  LEVE  por 
incidir  no art.  31 § 1º,  inciso II.  Ingressa no comportamento  ÓTIMO.  A referida punição deverá ser 
cumprida no 4º  SGBM e registrada nos  assentamentos  do transgressor  tão logo transcorra  o  prazo 
recursal de acordo com o art. 143 inciso I da Lei Estadual nº 6.833/2006. Deixa de ser punido com mais 
rigor por ter bons serviços administrativos prestados a esta UBM.

 III – Ao Assistente do gabinete do comando para providenciar cópia dos autos do 
PADS e remeter ao Ilmº Sr. Subcomandante geral do CBMPA solicitando homologação e publicação em 
Boletim Geral da Corporação.

IV – Arquivar a segunda via dos autos na 2ª Seção do 4º SGBM. Ao  Chefe da 2ª 
Seção para as providências.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

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

NAHUM FERNANDES DA SILVA – 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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