
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 19 DE JANEIRO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 12

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

SERVIÇO PARA O DIA 20 DE JANEIRO DE 2015 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ARTHUR
Supervisor de Área CAP BM CATUABA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ERIVALDO
2º Turno: CAP BM EDILSON

Oficial de Dia ao QCG TEN BM CLÁUDIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CLÁUDIO

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM ALESSANDRE
TEN BM ISIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2015
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e XVII, da Constituição Estadual, e
Considerando que a Medalha de Dedicação ao Estudo foi instituída pelo Decreto nº. 

1.657, de 16 de junho de 2005, com nova redação dada pelo Decreto nº. 1.284, de 18 de setembro de 
2008, com o objetivo de estimular a aplicação e o interesse nos estudos bombeiros-militares, premiando 
os que se hajam distinguido nos cursos fundamentais para o acesso hierárquico ao longo da carreira de 
Bombeiro Militar;

Considerando o disposto nos arts. 1º, 2º, inciso II, e 3º do Decreto nº 1.657, de 20 de 
junho de 2005;

Considerando  a  Ata  de  Conclusão  do  Curso  de  Aperfeiçoamento  de  Sargentos 
Bombeiro Militar – Turma B (CAS BM 2014-B);

Considerando os termos do Ofício nº. 029 GAB. CMDO., de 18 de novembro de 2014, 
do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará - CBMPA; 

Considerando as informações constantes do Processo nº. 2014/530221;

DECRETA:
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Tenente Coronel BM Francisco Feliciano Barbosa” – 

Dedicação ao Estudo – ao 2º Sargento BM JAMILTON DA SILVA CARNEIRO, do Corpo de Bombeiros 
Militar  do  Maranhão,  por  ter  obtido  nota  final  9,425,  conceito  MB,  1º  colocado  no  Curso  de 
Aperfeiçoamento de Sargentos Bombeiro Militar 2014 – Turma B. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 14 DE JANEIRO DE 2015.

JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício
(Fonte: Diário Oficial nº 32808, de 15 de janeiro de 2015)

2 - EDITAL Nº 001/2015
SELEÇÃO PARA O CURSO DE OPERAÇÕES EM AREA DE SELVA “COS C” PARA 

SUBTENENTES E SARGENTOS DO CBMPA.
1-FINALIDADE:
Capacitar  os  Subtenentes  e  Sargentos  bombeiros  militares,  executando  as  ações 

preventivas no “PLANO ESTADUAL DE DEFESA SOCIAL – PARÁ”. Refletindo assim na boa prestação 
do serviço público, em nome da supremacia dos interesses da população paraense.
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2 – REFERÊNCIA:
2.1 - Constituição Estadual do Pará.
2.2 – Legislação de Ensino do CBMPA.
3 – OBJETIVOS:
3.1 – GERAL 
A realização do Curso de Operações em Área de Selva “COS C” visa à melhoria do 

atendimento operacional e valorização dos profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
3.2 – ESPECIFICOS:
Formar e capacitar os Subtenentes e Sargentos BM, dando-lhes competência para:
-Desempenho das funções inerentes às operações executadas em área de selva de 

difícil acesso quando em busca e resgate de vitimas que requeiram conhecimento técnico especializado.
-Atuar de forma coordenada e segura no desempenho das funções quanto à busca e 

resgate de vitimas em área de selva.
-Estabelecer a doutrina e espirito de corpo.
4 – EXECUÇÃO:
4.1 – LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: Centro de Instrução de Guerra na 

Selva (CIGS).
PERÍODO DE FUNCIONAMENTO DO CURSO: 16 de Março a 29 de Maio de 2015.
5 – PUBLICO ALVO:
-SUBTENENTES E SARGENTOS DO CBMPA.

DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS
01 (UMA) VAGA.
6 – INSCRIÇÃO PARA SELEÇÃO:
Período de inscrição de 15 a 21 de Janeiro 2015 na Diretoria de Ensino e Instrução do 

CBMPA.
7- PRE – REQUISITOS:
A) DA INSPEÇÃO DE SAÚDE.
- Serão realizadas duas inspeções de saúde; a primeira, preliminar no CBMPA, pela 

junta de inspeção de saúde, e a segunda, definitiva, realizada em Manaus, por junta de inspeção de 
saúde especial.

- A JIS deverá lavrar, ao termino da IS preliminar, a ATA de cada candidato com os 
resultados individuais, devendo tais resultados serem publicados no BG do CBM.

-  Uma cópia  da ATA,  bem como do BG que publicou,  deverá ser  conduzida pelo 
candidato que vier a ser relacionado para o curso e entregue no CIGS, por ocasião de sua apresentação 
para realização da Inspeção de saúde definitiva.

- Por ocasião da Inspeção de saúde preliminar, os seguintes exames médicos com 
seus laudos deverão ser apresentados, pelo candidato relacionado.

PARA TODAS AS IDADES

01 Hemograma Completo

02 Glicemia de Jejum

03 VDRL

04 Triglicerídeos

05 Colesterol Total e Frações

06 TGO

07 TGP

08 Uréia

09 Creatinina

10 Parasitoscopia das Fezes (DFB), (EPF)

11 Urina Rotina (EAS)

12 Raio X Tórax PA e Perfil Esquerdo
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13 Teste Ergométrico

14 Sorologias: HIV, Sífilis, doença de Chagas, Hepatite B e C

-  Além dos exames médicos supracitados,  com seus laudos,  também deverão ser 
apresentados à JISE/Matricula no CIGS, pelos candidatos selecionados, por ocasião da realização da 
Inspeção de Saúde definitiva, os exames médicos, com laudos e avaliação cardiovascular.

-  Radiografia  dos  seios  da  face,  sorologia  para  Lues,  VHS,  contagem  de 
plaquetas,  ECG (eletrocardiograma em repouso),  bilirrubinas (total,  direta  e  indireta),  dentário, 
acuidade visual, audiométrico e eletroencefalograma.

-  A JISE/Matricula no CIGS será nomeada pelo Comandante Militar da Amazônia e 
composta, sempre que possível e seguindo a indicação do HGeM, por um médico de carreira da GU de 
Manaus que, preferivelmente, deverá ser o Presidente da JISE, um médico cardiologista, um médico do 
CIGS e um dentista. 

- Data da Inspeção de Saúde no CBMPA: 22 de janeiro de 2015.
- Local: Diretoria de Saúde do CBM.
B) DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
• DAS PROVAS
• Militares até 34 (trinta e quatro) anos

DIA PERÍODO PROVAS PADRÃO MINIMO

1º DIA 26/01/2015

Corrida de 8 km 40 minutos

Flexão na Barra 10 repetições

Suspensão na Barra 28 segundos

Abdominal supra 68 repetições

Flexão de braço 35 repetições

2º DIA 27/01/2015

Nado submerso 15 metros

Subida na corda vertical 4 metros

Pista de pentatlo militar (PPM) 6 minutos 30 seg.

Natação utilitária 400 metros 20 minutos

Flutuação armado com fuzil 15 minutos

3º DIA 28/01/2015 Marcha de 15 km / mochila com 17 Kg, Fardo Aberto 
e Fuzil.

3 horas

Militares com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos
DIA PERÍODO PROVAS PADRÃO MÍNIMO

1º DIA 26/01/2015

1. Corrida 5 km 30 minutos
2. Flexão na Barra 5 repetições
3. Abdominal 36 repetições / 2 minutos
4. Flexão de braço 29 repetições
5. Nado submerso 10 metros

2º DIA 27/01/2015

6. Subida na corda vertical 2 metros
7. Pista de Pentatlo Militar (PPM) 6 minutos
8. Natação utilitária de 400m 30 minutos
9. Flutuação 10 minutos

 3º DIA 28/01/2015 10. Marcha de 10 Km 2 horas

b.1) – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO TAF.
1 – As provas poderão ser realizadas em até duas tentativas, com intervalo de, pelo 

menos um dia para a segunda tentativa, com exceção da marcha, que terá apenas uma tentativa;
2 – A falta a primeira tentativa ou sua desistência somente poderá ocorrer por motivo 

de força maior, plenamente justificada ao chefe da comissão de aplicação do EAF.
Havendo uma tentativa subsequente,  em virtude de o candidato não ter atingido o 

índice da prova (por insuficiência ou faltar à prova), o seu verificador deverá ser diferente daquele que 
verificou a tentativa anterior e esta última tentativa deverá ser supervisionada pessoalmente pelo oficial  
Chefe da comissão de aplicação e fiscalização do TAF.

3 – O comparecimento dos militares designados às atividades previstas para a seleção 
preliminar será considerada ato de serviço e a falta a estas atividades deverá ser participada por escrito;

4  –  Caso  o  candidato  ao  COS  não  deseje  realizar  algumas  das  tentativas 
subsequentes ou  o restante do TAF, deverá preencher ou assinar um termo de desistência, no qual abrirá  
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mão dessa execução, e entrega-lo ao chefe da CAF;
5 – O candidato reprovado em alguma das provas realizará a sua segunda tentativa no 

terceiro dia de aplicação, não podendo ficar reprovado em mais do que uma prova. Caso isto ocorra, o 
candidato será automaticamente considerado inapto para fins de matricula no COS.

1. Corrida  
1. Correr 8 km em terreno plano, em um tempo de até quarenta minutos para os 

candidatos.  Caso  haja  desnível  no  percurso,  este  deverá  ser  suave  e,  na  medida  do  possível,  
compensado por um desnível inverso. O tempo deverá ser registrado para avaliações posteriores;

2. Será realizado com o uniforme 4º A1 sem cobertura, sem camiseta e sem blusa 
de combate (busto nu).

3. A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
2. Flexão na Barra  
• Executar dez flexões de braço na barra fixa, sem limite de tempo. O numero de 

flexões realizadas será registrada para avaliações posteriores;
• Posição  inicial  com braços  estendidos,  com a  pegada na  barra  em plonação 

(palmas das mãos para frente), com o polegar envolvendo-a, mãos afastadas conforme a abertura dos 
ombros e corpo estático;

• Serão  consideradas  execuções  válidas  apenas  aquelas  em  que  o  militar 
conseguir ultrapassar a barra com o queixo (estando à cabeça em posição natural, sem hiperextensão do  
pescoço).  Após  realizar  uma  Ascensão  simétrica,  e  descer  o  tronco  até  que  os  cotovelos  fiquem 
completamente estendidos.

• Não será permitido impulso ou “galeio”,  pedalada, encostar os pés no solo ou 
utilizar-se de qualquer tipo de auxilio de apoio, inclusive do queixo na barra.

• Será realizada com uniforme 4 A1 sem cobertura, sem camiseta ( busto nu);
• A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.

3. Abdominal  
1) Executar  68  flexões  abdominais  (cruzado)  sucessivas,  para  os  candidatos  ao 

COS, em um tempo de até dois minutos, em terreno plano.
2) Posição inicial em decúbito dorsal, com pernas flexionadas e braços flexionados 

atrás da nuca. 
3) Serão  consideradas  execuções  válidas  apenas  aquelas  em  que  o  militar,  no 

movimento ascendente, conseguir tocar com um cotovelo ao joelho oposto, no retorno do movimento, 
encostar as espáduas no chão, caracterizando uma execução completa. Na ascensão seguinte, o toque 
do joelho de executante, deverá se dar com o cotovelo oposto;

4) Será realizada com o uniforme 4º A1 sem cobertura (busto nu);
5) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
4. Flexão de braço  
1)  Executar  trinta  e  cinco  flexões  de  braço,  com  apoio  de  frente  sobre  o  solo, 

sucessivas,  para os candidatos ao COS com até 34 (trinta  e quatro)  anos inclusive,  e  vinte  e  nove  
repetições para os  candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos inclusive, ambos 
sem limite de tempo, em terreno plano. O número de flexões realizadas será registrado para avaliações  
posteriores;

2) Posição inicial com apoio de frente sobre o solo, pontas dos dedos das mãos para 
frente, com braços estendidos, mãos afastadas conforme a abertura dos ombros e pés unidos, apoiados 
sobre o solo;

3) Serão consideradas execuções válidas apenas aquelas em que o militar flexionar os 
braços além de noventa graus, desde que toque com o seu tronco (peito) a mão do verificador que estará 
apoiada sobre o solo, com o punho cerrado, dedo mínimo para baixo e polegar para cima (pegada em 
martelo). Tronco e pernas deverão ser erguidos e abaixados simultaneamente por ocasião da realização 
das flexões;

4) Será permitida a parada, desde que na posição inicial, porém não será permitido 
tirar uma das mãos do solo durante a execução;

5) Caso o candidato não consiga realizar o número previsto de flexões de braço, ainda 
assim, deverá ser registrado o seu resultado, conforme os itens anteriores;

6) Será realizada com o uniforme 4° A1 sem cobertura, sem camiseta camuflada e  
sem blusa de combate (busto nu);

7) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
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e. Subida na Corda Vertical
1) Para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, subir quatro 

metros em corda vertical, de sisal, com o diâmetro de 1,5 (uma e meia) polegada, sem impulso inicial a 
partir da base (solo ou colchão), sem o auxílio dos pés ou pernas, com a corda distendida ao lado do 
corpo, sem limite de tempo. Para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos 
inclusive, subir dois metros, sem o auxílio dos pés ou pernas, com a corda distendida ao lado do corpo, 
sem limite de tempo. A altura subida será registrada para avaliações posteriores;

2) A corda deverá estar balizada aos 0,0 (zero), 2,0 (dois), 3,0 (três), 3,5 (três e meio) 
e 4,0 (quatro) metros de altura. A marcação deverá ser ultrapassada por ambas as mãos do candidato,  
para ser considerada;

3) A marcação inicial (referente ao 0,0 m) deverá estar a 1,80 metros (um metro e 
oitenta centímetros) de altura, de modo que o candidato esteja com ambas as mãos abaixo da mesma 
quando começar a subida;

4)  Caso  o candidato  não consiga subir  a  altura  prevista,  ainda  assim,  deverá  ser 
registrada a altura subida, conforme os itens anteriores;

5) Será realizada com o uniforme 4° A1 sem cobertura, sem camiseta camuflada e  
sem blusa de combate (busto nu);

6) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.

f. Natação Utilitária
1) A prova poderá ser realizada em qualquer meio aquático, preferencialmente sem 

correnteza, em um tempo de até vinte minutos para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) 
anos inclusive, e em um tempo de até trinta minutos para os candidatos ao COS com idade superior a 35  
(trinta e cinco) anos inclusive. O tempo de realização será registrado para avaliações posteriores;

2)  O  militar  deverá  nadar  quatrocentos  metros,  em  qualquer  estilo,  não  sendo 
permitido o nado submerso (quando o militar permanecer mais de cinco segundos com a cabeça abaixo  
da linha d'água), partindo da posição de pé ou de flutuação natural, sem impulso, não podendo apoiar-se  
em qualquer auxílio para flutuação;

3) Caso o candidato não consiga nadar no tempo previsto ou a distância prevista, 
deverão ser registrados o seu tempo de realização e a distância percorrida, conforme os itens anteriores;

4) A prova será realizada com uniforme 4° A1 (calça, blusa de combate e camiseta 
camuflada) com coturno, desarmado, sem cobertura, com as mangas abaixadas ou arregaçadas e sem 
equipamento;

5) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas;
6) Para o EAF definitivo, a prova será realizada na BI-4, Base de Instrução Pedro 

Teixeira, no Lago Puraquequara, ou no Rio Negro.

g. Flutuação
1) A prova poderá ser realizada em qualquer meio aquático, preferencialmente sem 

correnteza, em um tempo de quinze minutos para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos 
inclusive, e em um tempo de até dez minutos para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta 
e cinco) anos inclusive. O tempo de realização será registrado para avaliações posteriores;

2)  O  militar  deverá  manter  o  corpo  na  vertical  (caracterizado  por  não  haver 
afloramento  de  barriga,  nádegas,  cintura,  pernas  e  pés)  e  não  poderá  realizar  deslocamentos  que 
excedam a área de uma circunferência de 2,5 (dois vírgula cinco) metros de diâmetro, nem poderá apoiar-
se em qualquer auxílio (de flutuação ou bordas da piscina) durante a prova. Para tal, a área de flutuação  
deverá ser balizada por cordas de nylon e/ou raias, que não deverão ser tocadas pelo candidato durante 
a realização da prova;

3) A contagem do tempo terá início com o candidato na posição de pé ou de flutuação 
natural;

4) Caso o candidato não consiga flutuar o tempo previsto, ainda assim deverá ser 
registrado o seu tempo de realização, conforme os itens anteriores;

5) A prova será realizada com uniforme 4° A1 (calça,  blusa de combate,  camiseta 
camuflada) com coturno, desarmado, sem cobertura, com as mangas abaixadas ou arregaçadas, sem 
equipamento e sem relógio;

6) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas;
O candidato que tiver sua atenção chamada por três vezes, por estar flutuando fora do 

padrão  (normas  estabelecidas),  terá  sua  prova  interrompida  e  o  objetivo  considerado  como  não 
alcançado;
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8) Para o EAF definitivo, a prova será realizada na BI-4, Base de Instrução Pedro 
Teixeira, no Lago Puraquequara, ou no Rio Negro.

h. Nado Submerso
1)  A  prova  poderá  ser  realizada  em  qualquer  meio  aquático  sem  correnteza, 

preferencialmente em piscina, sem limite de tempo;
2) O percurso de quinze metros para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e  

quatro) anos inclusive, e de dez metros para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e 
cinco) anos inclusive deve ser realizado em apnéia única, em qualquer estilo, sem que qualquer parte do  
corpo do militar aflore na superfície. A distância percorrida será registrada para avaliações posteriores;

3) A área a ser transposta deverá ser balizada por raias e/ou cordas de nylon; aos 0 
(zero), 10 (dez) e 15 (quinze) metros de distância. A marcação deverá ser ultrapassada pelo corpo do 
candidato, para ser considerada. Poderá haver o toque do corpo do militar no balizamento, desde que o 
nado submerso termine após o mesmo;

4) A partida deverá ser sem impulso, na posição de pé ou de flutuação natural;
5) Caso o candidato não consiga mergulhar a distância prevista, ainda assim deverá 

ser registrada a distância mergulhada, conforme os itens anteriores;
6) A prova será realizada com uniforme 4° A1 (calça,  blusa de combate,  camiseta 

camuflada) com coturno, desarmado, sem cobertura, com as mangas abaixadas ou arregaçadas e sem 
equipamento;

7) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.

i. Marcha
1) Marchar quinze quilômetros em percurso por estradas, em um tempo de até três 

horas, para os candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, e dez quilômetros em um 
tempo de até duas horas para os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos 
inclusive. Caso haja desnível no percurso, este deverá ser suave e, na medida do possível, compensado 
por  um desnível  inverso  (neste  caso,  é  ideal  que  a  chegada coincida  com a largada).  O tempo de 
realização será registrado para avaliações posteriores;

2) Será realizada com uniforme 4° A1 (calça, camiseta camuflada, blusa de combate, 
com coturno), com gorro, armado de fuzil (com carregador), facão de mato e com fardo aberto e fardo de 
combate;

3) O fardo aberto será composto de:
a) cinto NA e suspensório;
b)  dois  porta-carregadores  de  fuzil  com  dois  carregadores  de  fuzil  cada  (com 

munição);
c) dois porta-cantis, com os cantis (completo de água) e os canecos; e
d) um facão de mato.
4) O fardo de combate deverá ser preparado com, pelo menos, dezessete quilogramas 

de carga em mochila de grande ou média capacidade. A água do cantil  do fardo aberto poderá ser  
consumida  durante a  realização  da marcha.  O candidato  também poderá consumir  água  que  esteja 
transportando na sua mochila, desde que esta esteja com o peso previsto ao final da marcha;

5) Caso o candidato não consiga percorrer o itinerário no tempo previsto, deverá ser 
registrado o seu tempo de realização, conforme os itens anteriores;

6) Haverá pesagem da mochila no início e ao término da marcha. Caso seu peso seja  
inferior a dezessete quilogramas, o candidato será considerado inapto no EAF;

7) A prova será realizada em tentativa única.

l. Pista de Pentatlo Militar (PPM)
1) Percorrer a PPM em um tempo de até cinco minutos e trinta segundos para os 

candidatos ao COS com até 34 (trinta e quatro) anos inclusive, e em um tempo de até seis minutos para 
os candidatos ao COS com idade superior a 35 (trinta e cinco) anos inclusive. O tempo de realização será 
registrado para avaliações posteriores;

2) Como a PPM padrão tem quinhentos metros, esta distância deverá ser percorrida 
por todos os candidatos, mesmo que a PPM disponível seja mais curta. Neste caso, em princípio, metade 
da diferença deverá ser percorrida antes do início da pista e a outra metade após o seu término;

3) Todos os obstáculos deverão ser ultrapassados, conforme as técnicas previstas no 
Manual de Campanha C 20-20 - Treinamento Físico Militar, obrigatória e seqüencialmente, podendo haver 
mais de uma tentativa para as suas ultrapassagens;

Boletim Geral nº 12 de 19JAN2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág6



4) Caso o candidato não consiga percorrer a PPM no tempo previsto, ainda assim 
deverá ser registrado o seu tempo de realização, conforme os itens anteriores;

5) A prova será realizada com uniforme 5° B (calça camuflada, blusa de combate,  
camiseta camuflada, com meias e tênis, sem cobertura, desarmado e sem equipamento);

6) A prova poderá ser realizada em até duas tentativas.
8 - ATRIBUIÇÕES DIVERSAS:
8.1 - DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO:
1. Providenciar a seleção dos candidatos ao curso.
8.2 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO:
2. Providenciar divulgação do curso no site do CBMPA.
8.3 - AJUDÂNCIA GERAL:
3. Publicação em Boletim Geral.

9- PRESCRIÇÕES DIVERSAS:
9.1  - Documentos  necessários  para  seleção ao Curso  de  Operações em Área  de 

Selva:
• Ficha de inscrição assinada pelo comandante da unidade;
• Xérox da Identidade Funcional;
 Belém-PA, 14 de Janeiro de 2015.

Andrei Vicente da Costa - CEL QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA

ANEXO “ A ”
Corpo de Bombeiros Militar do Pará
DIRETORIA DE ENSINO E INSTRUÇÃO

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SELEÇÃO AO CURSO DE OPERAÇÕES EM AREA DE SELVA COS C.
Sr Diretor de Ensino solicito a V. Sª. , inscrição para seleção ao curso de operações em área de selva:

1 Curso de Operações em Área de Selva.  X

Dados do Candidato:
Nome completo – em letra de forma (destacar nome de “guerra”):

Graduação: Rg Nascimento: Comportamento: UBM:

Endereço residencial: Telefone:

Data: _____/_____/2015
Ass. do candidato por extenso

PARA USO DO CMT DA UBM

Confirmo as informações prestadas pelo Requerente.

Sou de Parecer FAVORÁVEL à inscrição do Requerente.

Data: _____/_____/2015Ass. e Carimbo do CMT DA UBM
(Fonte: Nota nº 01/2015 – Diretoria de Ensino e Instrução)

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

1 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo o TEN CEL QOBM CLÁUDIO FERNANDO TAVERNARD TRINDADE, do 1º 

GBM – Belém, a deslocar-se à cidade de Brasília/DF, no período de 03 a 25JAN2015, em gozo de férias 
regulamentares, sem ônus para o Estado.

Autorizo o TEN CEL QOBM  HAYMAN APOLO GOMES SOUZA, do CSMV/MOP – 
Ananindeua, a deslocar-se ao Estado do Mato Grosso, a partir de 07JAN2015, a fim de conduzir a viatura 
operacional ao Estado do Pará.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo no período de 12JAN2015 a 10FEV2015 as férias regulamentares referente 

ao ano de 2013, ao CEL QOBM JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO, do QCG – Belém.
Concedo no período de 11FEV2015 a 12MAR2015 as férias regulamentares referente 

ao ano de 2014, ao CEL QOBM JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO, do QCG – Belém.
Concedo no período de 01 a 30JAN2015 as férias regulamentares referente ao ano de 

2013, ao TEN CEL QOCBM GERALDO PANTOJA DE MENEZES, do QCG/DST – Belém.
Concedi  no período de 29DEZ2014 a 02JAN2015 os 05 (cinco)  dias restantes de 

férias  regulamentares,  referentes  ao  ano  de  2013,  ao  TEN  CEL  QOBM  CLÁUDIO  FERNANDO 
TAVERNARD TRINDADE, do 1º GBM – Belém.

Concedo no período de 03JAN a 01FEV2015 as férias regulamentares, referente ao 
ano de 2014, ao TEN CEL QOBM CLÁUDIO FERNANDO TAVERNARD TRINDADE, do 1º GBM – Belém.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – SUSTAÇÃO
Susto  o  período  de  férias  regulamentar,  referente  ao  ano  de  2014,  do  TEN CEL 

QOCBM GERALDO PANTOJA DE MENEZES, do QCG/DST – Belém, previsto para o mês de JAN2015, 
devendo usufruir tal direito em momento oportuno.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro  o  período de  férias regulamentar,  referente  ao  ano  de 2014,  do 1º  TEN 

QOBM WAGNER FABYAN DOS SANTOS PEREIRA, do 5º GBM – Marabá, do mês de FEV2015 para 
AGO2015.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Transfiro o período de férias regulamentar referente ao ano de 2014, do CEL QOBM 
ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO, do QCG, do mês de JAN2015 para FEV2015.

(Fonte: Nota nº 06, de 15JAN2015 – Gabinete do Comando Geral)

5 – LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO
Concedi  no  período  de  04  a  18DEZ2014  a  CAP  QOBM  MICHELA DE  PAIVA 

CATUABA, do QCG – Belém, 15 (quinze) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento, conforme 
dispensa médica da Diretoria de Saúde.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Responde cumulativamente com a função que já exerce, o MAJ QOBM LUIS ARTHUR 

TEIXEIRA VIEIRA, pelo comando do 1º GBM – Belém, no período de 03JAN2005 a 01FEV2015, em 
razão do titular, o TEN CEL QOBM CLÁUDIO FERNANDO  TAVERNARD TRINDADE, encontrar-se  em 
gozo de férias no referido período.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2015
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e X, da Constituição Estadual, e
Considerando os arts. 91 e 92 da Lei Estadual nº 5.251, de 31 de julho de 1985;
Considerando o constante do Processo nº 2014/524444.

DECRETA:
Art. 1º Reverter ao serviço ativo do Corpo de Bombeiros Militar do Pará o CAP QOBM 

CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CASTRO,  o  qual  se  encontrava  agregado em razão  de estar  à 
disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 15 de outubro de 2014.

PALÁCIO DO GOVERNO, 14 DE JANEIRO DE 2015.

JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício
(Fonte: Diário Oficial nº 32808, de 15 de janeiro de 2015)
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DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2015
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e X, da Constituição Estadual, e
Considerando os arts. 88, §1º, inciso I, e 90 da Lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho 

de 1985, combinado com o art.  21,  §1º,  item 3,  do Regulamento das Polícias Militares e Corpos de 
Bombeiros Militares (R-200 – Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983);

Considerando o Ofício nº 1215/2014 - DP, do Comando Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará;

DECRETA:
Art. 1º Fica agregado o MAJ QOBM ALESSANDRO ZELL DE ARAÚJO, em razão de 

se encontrar à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (SEGUP), a 
contar de 26 de agosto de 2014, conforme Portaria nº 060/2014 - GAB.SEC./SEGUP, publicada no Diário 
Oficial do Estado nº 32.713, de 26 de agosto de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 26 de agosto de 2014.

PALÁCIO DO GOVERNO, 14 DE JANEIRO DE 2015.

JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício
(Fonte: Diário Oficial nº 32808, de 15 de janeiro de 2015)

DECRETO DE 14 DE JANEIRO DE 2015
O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ EM EXERCÍCIO, usando das atribuições 

que lhe são conferidas pelos arts. 45, § 4º, e 135, incisos III e X, da Constituição Estadual, combinados  
aos arts. 88, § 1º, inciso III, alínea “l”, e 90 da Lei Estadual nº. 5.251/85, e

Considerando o Ofício nº 1214/2014 – DP, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

DECRETA:
Art. 1º Fica agregado o TEN CEL QOBM JOSÉ AUGUSTO FARIAS ALMEIDA, nos 

termos do art. 88, §1º, inciso III, alínea “l”, da Lei Estadual nº. 5.251, de 31 de julho de 1985, para exercer 
função de natureza civil no Tribunal de Contas do Estado do Pará, a contar de 1º de setembro de 2014,  
conforme Portaria nº 26.786, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 32.717, de 1º de setembro de 2014.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a contar de 1º de setembro de 2014.

PALÁCIO DO GOVERNO, 14 DE JANEIRO DE 2015.

JOSÉ DA CRUZ MARINHO
Governador do Estado em exercício
(Fonte: Diário Oficial nº 32808, de 15 de janeiro de 2015)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO

Concedo no período de 09 a 16DEZ2014 ao SUBTEN BM ALBERTO RODRIGUES 
RIBEIRO, do QCG – Belém, 08 (oito) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento, conforme 
dispensa médica da Diretoria de Saúde.

Concedi  nos  períodos  de  05  a  19DEZ2014,  20DEZ2014  a  03JAN15  e  04  a 
18JAN2015, ao SD BM ADALBERTO PACHECO JÚNIOR, do QCG – Belém, 45 (quarenta e cinco) dias 
de dispensa de serviço fora do aquartelamento, conforme dispensas médicas da Diretoria de Saúde.

Concedi no período de 15 a 29DEZ2014, ao SD BM DANIEL COSTA DE CARVALHO, 
do QCG – Belém, 15 (quinze) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento, conforme dispensa 
médica da Diretoria de Saúde.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipo para o mês de JAN2015 as férias regulamentares referente ao ano de 2014, 

do CB BM EDSON PACHECO DE SOUSA, do 1º SGPA – Paragominas, previstas para MAI2015.
Antecipo para o mês de FEV2015 as férias regulamentares referente ao ano de 2014, 
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do  SD  BM  ANTONIO  TADEU PINHEIRO  DAS  CHAGAS,  do  2º  GBM  –  Castanhal,  previstas  para 
MAR2015 (Republicado por ter saído com incorreção no BG nº 237 de 22DEZ2014)

Antecipo para o mês de FEV2015 as férias regulamentares referente ao ano de 2014, 
do SD BM VANDILSON ALVES DE JESUS, do QCG/IESP – Marituba, previstas para NOV2015.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias regulamentar referente ao ano de 2014, do SUBTEN BM 

RR NELSON DA SILVA COSTA, do QCG/CAT – Belém, do mês de JAN2015 para JUL2015.
Transfiro o período de férias regulamentar referente ao ano de 2014, do 1º SGT BM 

RAIMUNDO KILDERE GOMES DA SILVA, do 14º GBM – Tailândia, do mês de JAN2015 para MAR2015.
Transfiro o período de férias regulamentar referente ao ano de 2014, do 2º SGT BM 

WELTON WALLYS VIANA FLORES, do 5° GBM – Marabá, do mês de AGO2015 para DEZ2015.
(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizo os militares:  SUBTEN BM EVANDRO SILVA MILITÃO, 2º SGT BM ROBERT 

FERREIRA DOS SANTO,  2°  SGT BM  EDVA RODRIGUES DOS SANTOS e 3º  SGT BM ANTÔNIO 
GOMES CORREA, todos do CSMV/MOP – Ananindeua, a deslocarem-se ao Estado do Mato Grosso, a 
partir de 07JAN2015, a fim de conduzirem viaturas operacionais ao Estado do Pará.

Autorizo o CB BM  EDSON  PACHECO DE SOUZA, do  1º SGPA – Paragominas, a 
deslocar-se  à  cidade  do  Rio  de  Janeiro/RJ,  no  período  de  07  a  13JAN2015,  em  gozo  de  férias 
regulamentares, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – ROUBO DE DOCUMENTO
O SD QOBM WESLLEY  CHRISTIAN SILVA DA SILVA,  do  6º  GBM –  Barcarena, 

participou a Diretoria de Pessoal que foi roubado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual – 277,  
em 07JAN2015, conforme BOP nº 00277/2015004391-2).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ESTATÍSTICA DA DIRETORIA DE SAÚDE DO CBMPA, REFERENTE 

AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014.
Tabela 01: Demonstrativo dos pacientes atendidos em traumatologia/ortopedia e em clínica médica no mês 

de dezembro de 2014.
Pacientes atendidos Ortopedia/Traumatologia Clínica Médica
Bombeiros Militares 58
Dependentes de militares do CBMPA
Total de atendimentos por especialidade médica 58
Total de atendimentos médicos 58

Fonte: livros de atendimentos em Ortopedia e Clínica Médica

Tabela 02: Demonstrativo dos pacientes atendidos em traumatologia/ortopedia e em 
clínica médica no mês de dezembro de 2014.

Procedimentos Médicos Ortopedia/Traumatologia Clínica Médica
Consultas 23
Homologação de atestado médico 37
Dispensas de serviço fora do aquartelamento (DSFA) 26
Dispensa de esforço físico (DEF) e Dispensa de serviço podendo 
responder expediente (DSPRE)

10

Militares encaminhados a Junta de Inspeção de Saúde (JISBM)
Total de atendimentos por especialidade médica 96
Total de atendimentos médicos 96

Fonte: livros de atendimentos em Ortopedia e Clínica Médica
Tabela  03:  Demonstrativo  dos  pacientes  que  despuseram  dos  atendimentos  odontológicos  no  mês  de 

dezembro de 2014.
Categoria de Pacientes atendidos Odontologia
Bombeiros Militares 22
Dependentes de militares do CBMPA 46
Total de atendimentos odontológicos 68
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Fonte: livros de atendimentos em Odontologia

Tabela 04: Demonstrativo dos procedimentos odontológicos no mês de dezembro de 2014.
Procedimentos Odontológicos Quantitativo 
Exame clínico 68
Profilaxia 01
Emergência 02
Raios-x 09
Aplicação tópica de Flúor 01
Restauração provisória / curativo 17
Endodentia 14
Manutenção Ortodôntica 36
Montagem de Aparelho Ortodôntico 07
Total de procedimentos odontológicos 155

Fonte: livros de atendimentos em Odontologia

Tabela 05: Demonstrativo dos atendimentos do serviço psicossocial no mês de dezembro de 2014.
ATENDIMENTOS EM PSICOLOGIA BOMBEIROS MILITARES DEPENDENTES
Triagem (escuta/acolhimento) 03 01
Atendimentos continuado 23 08
Atendimento de emergência (sobreaviso)
Visita hospitalar
Visita domiciliar 02
Visita à CAPS AD -- --
Reuniões exteras/ participação em eventos 03 --
TOTAL DE ATENDIMENTOS POR CATEGORIA 31 09
TOTAL DE ATENDIMENTOS 40

Fonte: livros de atendimentos em Psicologia

Tabela 06: Demonstrativo de procedimentos técnicos em enfermagem no mês de dezembro de 2014.
Procedimentos Técnicos em Enfermagem Quantitativo
Determinação de índice de massa corporal 01
Verificação de pressão arterial 01
Total de atendimentos 02

Tabela  07:  Demonstrativo  de  atendimentos  na  Junta  de  Inspeção  de  Saúde  Temporária  no  mês  de 
dezembro de 2014.

Tipos de inspeção Quantitativo
Licenciamento a pedido 01
TOTAL DE ATENDIMENTOS 01

Fonte: livros de Inspeções temporárias da JIS/BM

OSVALDO DOS SANTOS BRAGA JUNIOR – CEL QOSBM
DIRETOR DE SAÚDE DO CBMPA
(Fonte: Ofício nº 12/2015 – Assembleia legislativa do Estado)

2 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DEPUTADA CILENE COUTO
MOÇÃO Nº 380/2014 

Senhor Presidente,

Em todo o mundo a sociedade reconhece a importância do trabalho executado pelos 
bombeiros que, muitas vezes colocando em risco a própria vida, se arriscam no dia a dia, para garantir a 
integridade física e o patrimônio dos que se flagram envolvidos em  tragédias de todas as proporções. 
São inúmeros os exemplos de coragem e dedicação desses heroicos cidadãos.

No  Estado  do  Pará,  o  Grupamento  do  Corpo  de  Bombeiros,  integrados  por 
funcionários militares, tem o reconhecimento da população paraense que sabe o quanto pode contar com 
esses servidores na defesa de suas vidas e de seu patrimônio, tornando-se uma das instituições com 
mais credibilidade em nosso Estado.

Mais  que  atuar  no  campo  da  prevenção  e  atendimento  de  incêndios  e  demais 
tragédias que ocorrem em todo o nosso Estado, o Corpo de Bombeiros do Pará atua, ainda, por meio de 
programas sociais. É assim que o Projeto Escola da Vida é um trabalho que há 19 anos os Bombeiros 
vem desenvolvendo com base no Estatuto da Criança e do Adolescente fazendo a inserção de jovens 
carentes. Também o Projeto Bombeiros da Vida, em parceria com o Banco de Leite Humano da Santa  
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Casa  do  Pará,  é  uma  atividade  de  cunho  e  importância  social,  onde  os  integrantes  do  Corpo  de  
Bombeiros realiza eventos e atividades de apoio a amamentação exclusiva até os seis meses de vida.

Por todo o conjunto de ações executados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e  
pelo  profissionalismo  e  competência  dos  seus  integrantes,  é  que  acharmos  oportuno  apresentar  a 
seguinte MOÇÃO.

REQUEIRO, consoante dispõe o Regimento Interno em seu art.  189,  que a Mesa 
Diretora defira a presente MOÇÃO, em que apresentamos ao Exmº Sr. Comandante Geral do Corpo de  
Bombeiros Militar do Pará e ao Exmº Sr. Governador do Estado, votos de congratulações pela passagem 
do “Dia do Bombeiro Paraense”, neste dia 24 de novembro de 2014.

Palácio Cabanagem, em 24 de novembro e 2014

Deputada CILENE COUTO
(Fonte: Ofício nº 2542/2015 – SSL )

3 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº978 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o art. 4° do decreto n° 1.297, de 19/10/2004, que dispõe 

sobre o Serviço Voluntário Civil no âmbito do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1°- RENOVAR o contrato de prestação de Serviço do Voluntário Civil no Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, a contar de 20 de dezembro de 2014 até 20 de 
dezembro de 2015.

POLO BELÉM – QCG/DF
MARCO ANTONIO BARROS GUEDES
Art.  2°-  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  às 

disposições em contrário..
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº016 DE 07 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. 4° do decreto n° 1.297, de 19/10/2004, que dispõe 

sobre o Serviço Voluntário Civil no âmbito do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º-  Desligar a voluntária civil abaixo relacionada, a contar de 06 de janeiro de 

2015, a pedido.
POLO BELÉM – QCG/2º SEÇÃO
BRENDA ALCANTARA FERREIRA
Art.  2°-  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  às 

disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Nota nº 08, de 14JAN2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CAP QOBM CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO, Comandante em exercício do 14º 
GBM – Tailândia e Gestor de Combustível, no uso da competência que lhe confere o art. 26, inciso VIII e  
art. 24 §2º da Lei Estadual nº 6.833/2066, resolve:
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ELOGIAR:
Os seguintes militares: SD BM Nilson Júnior da Costa Simões, MF 57218351-1e SD 

BM Jaime Santos Rodrigues, MF 57218362-1, pelo eficiente desempenho nas atribuições conferidas ao 
exercício de suas funções quando nas atividades laborais  administrativas quando nos anos de 2011, 
2012, 2013 e 2014 no trabalho de controle de abastecimento das viaturas e conferência e confecção de 
relatórios,  atividades  que  culminaram  com  um  perfeito  controle  da  seção  de  combustível  mesmo 
concorrendo a escala normal de serviço e que muitas vezes os militares concluíram os trabalhos a eles  
determinado em suas residências, demonstrando que os militares estão comprometidos com a causa da 
Corporação, empenhando-se nas atividades operacionais, administrativas e de prevenção, militares com 
atitude  ilibadas,  séria  e  de grande louvor,  como cumpridor  de  suas  obrigações,  dispostos  e  de  boa 
vontade, até mesmo quando no sacrifício pessoal abdicando de momentos com seus familiares. Que sirva 
de exemplo a seus pares e subordinados. É com satisfação que elogio os referidos militares. COLETIVO.

(Fonte: Nota nº 05/2015-14ºGBM - Tailândia)

O seguinte militar: SUBTEN BM Márcio Natalino da Mata Cunha, MF 5539099-1, pelo 
eficiente desempenho nas atribuições conferidas ao exercício de suas funções quando nas atividades 
laborais administrativas quando nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 no trabalho de Chefe da Seção de 
Motomecanização e confecção de relatórios, atividades que culminaram com um perfeito atendimento e 
execução das atividades fins da Corporação no município, para resolver assuntos de manutenção das 
viaturas da UBM e não media condições para acompanhar os serviços realizados em nossas viaturas no 
CSMV/MOp e que muitas vezes o militar concluiu os trabalhos a ele determinado em sua residência ou no 
CSMV/MOp demonstrando que o militar está comprometido com a causa da Corporação, empenhando-se 
nas atividades manutenção e controle de serviços realizado, militar  com atitudes ilibadas,  séria e de 
grande louvor, com cumpridor de suas obrigações, disposto e de boa vontade, até mesmo quando no 
sacrifício pessoal abdicando de momentos com seus familiares. Que sirva de exemplo a seus pares e  
subordinados. É com satisfação que elogio os referidos militares. COLETIVO.

(Fonte: Nota nº 002/2015-14ºGBM - Tailândia)

O Comandante do 4º SGBM – Salinópolis, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pelo art. 74 § 2º da Lei Estadual nº 6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
Por proposição do MAJ BM Comandante do 12º SGBM - Bragança
Os militares: 1º SGT BM JORMAR  JARDIM DOS SANTOS MF: 5427860/1, 3º SGT 

BM CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS FREITAS MF: 5399475-1, CB BM DAVI BRITO FERREIRA MF: 
5282713/2, CB BM GEANCARLO SANTOS SILVA MF: 54185271/1,  SD BM ABDIAS DO NASCIMENTO 
NETO MF:  57217938/1  e  SD BM BRUNO  SEABRA PRADO MF:  57217895/1,  todos  do 4º  SGBM - 
Salinópolis,  por terem no dia 25OUT2014, estando servindo na guarnição de combate a incêndio da 
viaturas ABT 13, se deslocados para o Município de Bragança/PA e atuado de forma honrosa e eficiente 
diante de uma ocorrência de incêndio que atingiu quatro estabelecimentos comerciais situados naquela 
localidade, e com profundo empenho, contribuíram para a minimização do desastre que vislumbravam à 
sua frente, principalmente junto às lojas “Gleydson Modas” e “ Torra Torra”. Militares honrados, dedicados, 
empenhados e  profissionais que elevam o nome da Instituição Bombeiro Militar.  É com satisfação e  
orgulho que elogio esses valorosos militares. COLETIVO.

(Fonte: Ofício nº 547/2014 – 4º SGBM)

2 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A)  Analisando  os  Autos  da  Sindicância  instaurado  pela  Portaria  nº  050/2014  – 

Subcmdº  Geral,  de  16SET2014,  cujo  o  encarregado  foi  o  SUBTEN  BM  MMANOEL  DO  CARMO 
FURTADO DA COSTA MF.5159270-1 que teve o intento de apurar os fatos contidos na Parte s/nº 2014 de  
14AGO2014 – que versam sobre um possível desentendimento entre o Sr. Fred Andrey Nunes da Silva e 
o Sd. BM Deivison Antônio Gomes Guerreiro MF. 57189109-1, a cerca, em tese, do não pagamento de 
prestações.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da sindicância de que, em 

face dos fatos apurados, não há indícios de crime nem transgressão da disciplina bombeiro militar por  
parte Sd. BM Deivison Antônio Gomes Guerreiro, pois não há matéria probante que ratifique o constante 
no BOP Nº 00007/2014.005407-2, de 06AGO2014 (fls.13), bem como há pedido de arquivamento dos 
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Autos desta Sindicância por parte do citado agente militar, devido às partes já terem entrado em acordo 
mútuo, negociando o valor pendente do aluguel do imóvel em questão, solucionando a lide;

Vale lembrar, que em regra, um contrato de locação, é um contrato de adesão, ou seja, 
ao locatário cabe apenas concordar com as cláusulas dispostas, e, portanto, a lei autoriza sua discussão  
na via judicial, evitando, assim, o enriquecimento ilícito de uma das partes;

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância Geral 
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;

Belém-PA, 10 de DEZEMBRO de 2014.

MANOEL SILVA DE FREITAS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação deste Subcomando 
Geral,  por meio da  Portaria nº 084/2013 – Subcomando Geral,  de 04 de novembro de 2013,  cujo 
encarregado pela sindicância foi nomeado o  SUBTEN BM EDER ZORRILA E SILVA – MF. 5539161-1, 
tendo o intuito de apurar os fatos que versam sobre desentendimento ocorrido entre o 2º Sgt BM Gilson 
Borges Pacheco e a Sra. Débora dos Santos Guimarães, no dia 22 de junho de 2013, por volta das 
19:00h, em uma festa junina que estava sendo realizada na igreja católica São José Operário, localizada  
na bairro Icuí Guajará.

RESOLVO:
1.  Concordar  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  Sindicante  de  que  pelas  provas 

presentes nos autos, não se constatou indícios de crime militar ou comum, bem como não há provas 
suficientes de transgressão da disciplina bombeiro militar, uma vez que pelas testemunhas arroladas 
nos autos, não foi possível atribuir responsabilidade criminal ou administrativa ao agente militar.

Vislumbram-se, então, duas regras, em relação ao sindicado, decorrentes do princípio 
da “presunção de inocência”: uma regra de tratamento e outra de fundo probatório;

A primeira  estabelece que o sindicado não pode sofrer  qualquer restrição pessoal 
fundada na possibilidade de condenação, ou ainda, na lição de André Nicollit:“Embora recaiam sobre o  
imputado suspeitas de prática criminosa, no curso do processo deve ele ser tratado como inocente, não  
podendo ver-se diminuído social, moral nem fisicamente diante de outros cidadãos não sujeitos a um  
processo”.

Já a segunda condiciona que o ônus probatório, em relação ao fato delituoso e à sua  
autoria, deve recair exclusivamente sobre a acusação, restando à defesa a demonstração de excludentes 
de ilicitude e culpabilidade, em casos nos quais se façam presentes tais alegações.

2. Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância Geral 
para providências;

3. Arquivar os Autos da Sindicância na 2ª Seção do EMG, por provas insuficientes. 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 dezembro de 2014.

MANOEL SILVA FREITAS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

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

por determinação do comandante do 1º SGBM, instaurado por meio da Portaria Nº020/2014 – Cmdº. do 
1º SGBM, de 16 de Setembro de 2014, cujo presidente foi nomeado, o 1º SGT BM WALMY DE SOUSA 
DIAS,  MF 5617979-1,  onde  o  SD  BM  WAGNER WILLIAM  COSTA MONTEIRO,  MF 57189159-1, 
pertencente ao 1º SGBM, teria em tese no dia 04 de setembro de 2014, ao sair de serviço de componente  
da guarnição do ABT-21, se portado de forma desrespeitosa na presença de superiores e pares, para  
com o  1º SGT BM LUCINILDO CHAGAS FIGUEIREDO SANTOS, CMT do SOS ao 1º SGBM do dia 
03SET2014, pois ao ser informado por esse graduado, que devido à necessidade do serviço, o mesmo 
permaneceria de componente de serviço ao ABT21, até a chegada do militar escalado para o referido dia.

RESOLVO:
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1. DISCORDAR com  a  conclusão  a  que  chegou  o  Presidente  do  Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado, de que não há indícios de transgressão da disciplina, haja vista 
que no bojo do processo fica claro que o acusado desrespeitou o 1º SGT BM LUCINILDO, mesmo que 
não tenha se utilizado de quaisquer palavras ou tom ofensivo, contudo a sua atitude negativa e o seu  
comportamento ante a uma ordem legal e não absurda de seu superior hierárquico, comprovam a ação 
transgressiva do acusado, conforme se percebe nas Fls. 05, 07, 08, 31, 34, 37, 39 e 47 assim como a 
afirmativa  do  próprio  acusado e  das  testemunhas  que  presenciaram a  negativa  do  acusado ante  a 
determinação de que devido a necessidade do serviço o mesmo, ao sair de serviço no dia 04SET2014 
deveria permanecer de componente da Guarnição ao ABT-21, até a chegada do militar escalado para o  
referido dia (Fls.  30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 46 e 47). Observa-se nas oitivas processuais que o 
acusado em tela em nenhum momento informa ao seu superior hierárquico, os motivos apresentados 
pelo mesmo como justificativa, em não poder cumprir a referida determinação legal (Fls. 30, 31, 34, 37, 
39 e 47).

2.
Vale ressaltar ainda que em suas alegações finais de defesa (Fls. 61 a 74), assim 

como no depoimento do acusado (Fls. 30 e 31), em nenhum momento o acusado desmentiu a acusação 
de ter  se negado a cumprir  a ordem legal  de seu superior  hierárquico.  O acusado com sua atitude 
demonstrou claramente desrespeito à hierarquia e a disciplina bombeiro militar diante de uma ordem não 
absurda, na esfera de suas atribuições profissionais.

2. DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise com 
base  nos  art.  32,  33,  34,  35  e  36  da  Lei  6.833/2006,  verificou-se  que  os  ANTECEDENTES  DO 
TRANSGRESSOR são  aproveitáveis,  pois  de acordo  com a ficha  disciplinar  atualizada  do  militar,  o 
mesmo encontra-se no comportamento BOM. AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO 
não lhes são favoráveis, pois fica claro que o acusado desconsiderou uma ordem legal, desrespeitando 
assim seu superior hierárquico, contrariando com isso os preceitos da Lei 6.833/2006.  A NATUREZA 
DOS FATOS E ATOS QUE ENVOLVERAM não lhe  são  favoráveis,  pois  o  acusado,  tem o  PODER 
DEVER de  ter  ciências  das  normas  vigentes,  Lei  6.833/2006.  AS  CONSEQUÊNCIAS  QUE  DELA 
POSSAM ADVIR demonstram prejuízo à hierarquia e disciplina, pois a prática da referida transgressão 
repercute de forma desarmônica no âmbito da corporação podendo ensejar condutas negativas análogas 
no  seio  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  ATENUANTES previstos nos 
incisos I e II do art. 35 e AGRAVANTES previstos nos incisos II, V e VI do ART. 36.

3. Para preservar a hierarquia e disciplina no CBMPA, Punir com 04(quatro) dias de 
DETENÇÃO o  SD  BM  WAGNER WILLIAN  COSTA MONTEIRO,  MF 57189159-1, por  ter  com  sua 
conduta infringindo o Art.17, incisos X, XVI e XVII; Art. 18, incisos V e XXXIV e Art. 37, incisos CXIII,  
CXIV, CXV e CXVI, da Lei Estadual n° 6833/2006. Transgressão de natureza “LEVE”, conforme art. 31, 
§1º; permanece no comportamento  BOM. O militar deverá cumprir a punição no 1º SGBM; conforme 
disposto no artigo 48 §1º da lei 6833/2006 após o término dos prazos recursais previstos no Art. 144 da 
mesma lei.

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

5. 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;

6. A B/2 do 1º SGBM arquivar a 2ª via dos autos do PADS;
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Quartel em Marituba-PA, 11 de Dezembro de 2014.

LUIZ ROAN RODRIGUES MONTEIRO – CAP QOBM
Comandante do 1º SGBM/Marituba em exercício

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado por meio da  Portaria nº036/2014–
PADS. Subcmdº. Geral, de 14 de julho de 2014, cujo presidente foi nomeado 2º TEN QOABM CARLOS 
ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, MF:5608899-1, que versam sobre a conduta dos militares 
SUBTEN BM EDILSON LAZARO SANTOS SILVA, MF: 5704502-1, e do CB BM PAULO MARCELO DE 
SOUZA PIRES, MF: 5824052-1, os quais teriam, em tese, usado a parede lateral externa do prédio da 
sede  da  Banda  de  Música  do  CBM/PA,  para  prática  de  tiro  ao  alvo  com  uma  espingarda  de  ar 
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comprimido, provocando assim perfurações na parede;

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

Administrativo  Disciplinar  Simplificado, concordar  que  não há indícios de crime comum ou militar, 
discordar  pois  pelas  provas  presentes  nos  autos  ficou  comprovado a  transgressão  da  disciplina 
bombeiro militar, por parte do  militar CB BM PAULO MARCELO DE SOUZA PIRES, MF: 5824052-1; ao 
qual confirma na inquirição do mesmo à fl. 29, que efetuou disparos de arma de pressão em direção ao  
prédio da Banda de Música, onde o mesmo estava sozinho sem a presença do outro acusado  SUBTEN 
BM EDILSON  LÁZARO SANTOS SILVA,  MF:  5704502-1, ao  qual  não  encontrava-se  no  local,  fato 
confirmado pelo SUBTEN LÁZARO, à fl. 14, dos autos, com sua conduta o CB BM PIRES, transgrediu a 
disciplina  quando  efetuou  disparo  de  arma de  pressão  em direção  ao  local  em questão,  local  este  
inapropriado para a pratica de tiro, vindo a causar danos de pequena monta na parede externa do prédio  
da Banda de Música ao qual tinha recém sido construída, entretanto o mesmo realizou reparos, com a 
sua conduta violou os preceitos da ética e disciplina bombeiro militar, e ao analisar os antecedentes dos 
transgressores lhe são favoráveis por ter bom comportamento e pelos relevantes serviços prestados a 
esta  corporação  até  a  presente  data;  As  causas  que  determinaram a  transgressão não  lhe  são 
favoráveis pois não buscou local adequado para a pratica de tiro; A natureza dos fatos e os atos que a 
envolveram lhe  são  favoráveis  pois  confirma  a  conduta  ao  qual  lhe  é  imputada,  demonstrando 
honestidade, além de reparar o prejuízo assim que comunicado; As consequências que dela possam 
advir lhe são favoráveis pois o dano causado foi de pequena monta, ao qual já foi reparado;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR CB BM PAULO 
MARCELO DE SOUZA PIRES,  MF: 5824052-1, com 02 (dois) dias de  DETENÇÃO, com sua conduta 
não observou os preceitos contidos no Art. 6º, inciso, VI; Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII e XI;  
e infringiu o Art. 37, incisos, CVIII, CXLVIII; Com atenuantes do art. 35, incisos, I, II; Com agravantes do 
Art. 36, V c/c Art. 23, § Único; Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, incisos, I, II; 
Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. A referida punição deverá ser cumprida na unidade do 
militar;

2 – O comandante do militar deve cientificar o acusado, e executar a punição do militar  
após transcurso o prazo recursal, conforme o disposto no art. 48, § 1° da lei 6.833/2006;

3 - Publicar em Boletim Geral a presente solução de PADS. A Ajudância Geral para  
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, 14 de janeiro de 2015.

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

C) Analisando os autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado,  instaurado 
por meio da Portaria Nº 065  de 10DEZ2013, publicada no Boletim Interno Nº 049 de 13DEZ2013, cujo  
presidente foi o 1º SGT BM JOMAR JARDIM DOS SANTOS MF: 5427860-1, que teve por escopo apurar 
a conduta do 3º SGT BM CLÁUDIO ANTÔNIO  DOS SANTOS FREITAS MF: 5399475/1 que teria, em 
tese, deixado de cumprir determinação do comandante do 4º SGBM- Salinópolis, quando foi nomeado 
presidente da sindicância  de portaria  nº  006/2012,  onde o prazo para conclusão da mesma teria  de 
esgotado em 28AGO2012  e o supracitado graduado já havia sido advertido por meio do memorando nº 
132 de 13NOV2013, onde não houve a entrega do referido Procedimento administrativo disciplinar em 
tempo hábil.

RESOLVE:
I – Concordar com a solução 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 CLÁUDIO ANTÔNIO DOS SANTOS FREITAS MF: 
5399475/1, 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 nº 6.833/2006, verificou-se que os antecedentes do transgressor 
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são aproveitáveis, pois de acordo com a ficha disciplinar o militar se encontra no comportamento ÓTIMO. 
As causas que determinaram a transgressão não lhe são favoráveis, Ressaltando que o acusado 
cometeu transgressão disciplinar conforme se observa nas folhas nº 12, 13, 17, 18, 34, 35, 36, 37, onde 
no dia 28AGO2012 deixou de fazer a entrega dos autos de sindicância onde foi nomeado pela portaria nº  
006/2012, não informando a impossibilidade ou dificuldade de instituir o referido procedimento, ficando 
comprovado que o militar teve um longo período de tempo para a conclusão dos trabalhos,  fazendo  
pouco caso com o sentimento do dever que é o fiel cumprimento da missão Bombeiro Militar, bem como 
relata  em seu termo de interrogatório  motivos  não convincentes,  afirmando que a administração da 
unidade não teria dado condições para que os trabalhos fossem realizados em tempo hábil, fato este não 
comprovado por nenhuma das testemunhas presente nos autos.  A natureza dos fatos e atos que a 
envolveram não lhe são favoráveis, pois estes desvios de condutas são maléficos para a hierarquia e 
disciplina,  dando mal exemplo a seus superiores, pares e principalmente aos subordinados, já que o  
acusado demonstra um elevado espírito disciplinador dentro da unidade a que pertence, pregando uma 
filosofia, porém não vivendo a mesma. As consequências que dela possam advir também não lhe são 
favoráveis,   com o atraso na entrega  dos autos de sindicância  poderia  causar grandes prejuízos  à 
administração  pública,  poderia  causar  nulidade  do  referido  procedimento  do  qual  se  encontrava 
encarregado.

III - Para preservar a hierarquia e disciplina no CBMPA, punir o 3º SGT BM CLÁUDIO 
ANTÔNIO DOS SANTOS FREITAS MF: 5399475/1, com 08 (oito) dias 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, XVII, XXIII e XVI,  
art. 18, incisos VII, VIII 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,  ingressa no comportamento BOM.  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 referida lei.

IV – 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.

V – 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

D) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 
por determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado por meio da  Portaria nº105/2014–
PADS. Subcmdº.  Geral,  de  07  de  novembro  de  2013,  cujo  presidente  foi  nomeado  1º  TEN QOBM 
DANILO RODRIGUES SILVA, MF:57175166-1, que versam sobre a parte s/nº, de 20 de agosto de 2013, 
do  SD  BM LEONNY  GUILHERME  BOTELHO DO  COUTO,  MF:  57217930-1, comunicando  fatos 
atinentes à passagem de serviço do dia 20 de agosto de 2013, relativo a VTR-UR 35, nas instalações do  
Quartel  do  Comando  Geral  do  CBM/PA;  momento  em  que  a  referida  VTR  encontrava-se  em  má 
condições de higienizações; bem como uma vítima que ainda precisava ser transportada ao Hospital 
dentro da referida VTR, em ato continuo a GU que estava saindo de serviço composta dos militares 
SUBTEN BM FRANCISCO NAZARENO  PANTOJA BAIA,  MF: 5567360-1,  SD BM JOSÉ  LEANDRO 
TAVARES  DA  SILVA,  MF:  57189149-1,  SD  BM  LEONARDO  BENTES DE  ALBUQUERQUE,  MF: 
57189276-1; ao ser questionada sobre a situação, afirmou que poderia tal situação ser lançado em livro;

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

Disciplinar Simplificado, concordar que não há indícios de crime comum ou militar, e que pelas provas 
presentes nos autos ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte dos 
militares  SUBTEN  BM FRANCISCO  NAZARENO  PANTOJA BAIA,  MF:  5567360-1,  SD  BM JOSÉ 
LEANDRO TAVARES DA SILVA, MF: 57189149-1,  SD BM LEONARDO BENTES DE ALBUQUERQUE, 
MF: 57189276-1; ao qual o SUBTEN PANTOJA não observou a passagem regular de serviço, autorizou a 
troca de GU, ainda com uma vítima dentro da referida VTR, ao qual veio a causar uma breve discussão 
com a GU que estava entrando de serviço, onde estava presente a vítima em companhia de sua filha  
menor que lhe acompanhava, os militares SD LEANDRO e SD BENTES passaram a referida VTR em má 
condições  de  higienizações,  podendo  causar  contaminação  a  outros  pacientes,  fato  Observado  na 
inquirição  dos  acusados  ás  fls.  14,  17,  20  e  das  testemunhas  ás  fls.  31,  33,  35,  75,  78,  ficando  
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configurada a natureza transgressiva da guarnição que estava saindo do serviço, e com as suas condutas 
violaram  os  preceitos  da  ética  e  disciplina  Bombeiro  Militar,  e  ao  analisar  os  antecedentes  dos 
transgressores lhe são favoráveis por terem bons comportamentos;  As causas que determinaram a 
transgressão não lhe são favoráveis pois não buscaram minimizar o transtorno na passagem de serviço 
levando a vítima até  o  Hospital;  A natureza  dos fatos  e os  atos  que a  envolveram não lhe  são 
favoráveis pois foi praticada na presença de civil e durante a passagem de serviço; As consequências 
que dela possam advir não lhe são favoráveis pois por desídia criou animosidade entre camaradas, que 
poderia ter sido solucionada com a correta e usual passagem de serviço;

1  - Para  preservar  a  hierarquia  e  a  disciplina  no  CBM/PA,  PUNIR SUBTEN BM 
FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA,  MF: 5567360-1, com 02 (DOIS) dias de  DETENÇÃO, com 
sua conduta não observou os preceitos contidos nos Art. 6, incisos, III, IV, V e VI; Art. 17, incisos, X, XVII 
e XXV; Art. 18, incisos, IV, VII, VIII, XXX, XXXI, XXXIV e infringiu o Art. 37, incisos, XXIV, LVIII, CXI, CXIII;  
Com atenuantes do art. 35, incisos, I, II; Com agravantes do Art. 36, V, VI, VII, IX, X c/c Art. 23, § Único; 
Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, incisos, I, II; Todos os artigos e incisos da 
Lei 6.833/2006. A referida punição deverá ser cumprida na unidade do militar;

2  -  Para  preservar  a  hierarquia  e  a  disciplina  no CBM/PA,  PUNIR SD BM JOSÉ 
LEANDRO TAVARES DA SILVA, MF: 57189149-1, com REPREENSÃO, com sua conduta não observou 
os preceitos contidos nos Art. 6, incisos, III, IV, V e VI; Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII, VIII,  
XXX, XXXI, XXXIV e infringiu o Art.  37, incisos, XXIV, LVIII,  CXI, CXIII;  Com  atenuantes do art.  35, 
incisos, I, II; Com agravantes do Art. 36, V, IX, X; Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 
31, § 1º, incisos, I,  II;  Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006.  A referida punição deverá ser 
cumprida na unidade do militar;

3 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, PUNIR SD BM LEONARDO 
BENTES DE ALBUQUERQUE, MF: 57189276-1, com REPREENSÃO, com sua conduta não observou os 
preceitos contidos nos Art. 6, incisos, III, IV, V e VI; Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII, VIII, XXX,  
XXXI, XXXIV e infringiu o Art. 37, incisos, XXIV, LVIII, CXI, CXIII; Com atenuantes do art. 35, incisos, I, II; 
Com  agravantes do Art. 36, V, IX, X; Transgressão de natureza  “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, 
incisos, I, II; Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. A referida punição deverá ser cumprida na 
unidade do militar;

4 – O comandante dos militares deve cientificar os acusados, e executar as punições 
dos militares após transcurso o prazo recursal, conforme o disposto no art. 48, § 1° da lei 6.833/2006;

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

6 - Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção 
do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 14 de janeiro de 2015.

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

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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