
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 13 DE MAIO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 86

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 14 DE MAIO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM EDUARDO CELSO
Supervisor de Área CAP BM DUARTE

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

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

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM AUGUSTO
TEN BM RIO BRANCO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – APRESENTAÇÃO
Apresentou-se no dia 08ABR2015, na Diretoria de Pessoal,  o CAP QOBM JOÃO 

BATISTA PINHEIRO, por ter sido transferido do 1º GBM – Belém para o QCG – Belém, conforme BG nº 
55 de 24MAR2015.

Apresentou-se no dia 09ABR2015, na Diretoria de Pessoal, o CAP QOBM  JAIRO 
SILVA OLIVEIRA, por ter sido transferido da 1ª SBM/Infraero – Belém para o QCG – Belém, conforme  
BG nº 62 de 06ABR2015.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Apresentou-se no dia 20MAR2015, na Diretoria de Pessoal, o 2º TEN QOBM LUIS 
FÁBIO CONCEIÇÃO DA SILVA, do 1º SGPA – Paragominas, por ter vindo a Capital do Estado, para 
tratar assunto de interesse particular, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 13ABR a 12MAI2015, as férias regulamentares referente ao 

ano de 2014, ao CAP QOBM FÁBIO CARDOSO DE MORAES, do 2º GBM – Castanhal.
(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Concedo  no  período  de  16  a  27MAI2015,  10  (dez)  dias  restantes  de  férias 
regulamentares referente ao ano de 2012, ao CEL QOBM ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO, 
do QCG/COP – Belém, conforme BG nº 149 de 09AGO2013.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período de férias referente ao ano de 2014, do 1º TEN QOBM RAFAEL 

BRUNO FARIAS REIMÃO, do 3º GBM – Ananindeua, do mês de JUN para SET2015.
(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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4 – TRÂNSITO - CONCESSÃO
Concedi no período de 20 a 24ABR2015, 05 (cinco) dias de trânsito ao MAJ QOBM 

LUÍS CLÁUDIO DA SILVA FARIAS, por ter sido nomeado na função de comandante do 1º SGPA – 
Paragominas, conforme BG nº 27 de 09FEV2015.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Responde cumulativamente com a função que já exerce, o 1º TEN QOBM SIDNEY 

JOSÉ  QUARESMA PERNA,  pelo  subcomando  do  14º  GBM –  Tailândia,  no  período  de  06ABR a 
05MAI2015, em razão do titular, o CAP QOBM CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO, encontrar-se  de 
férias no referido período.

Responde cumulativamente com a função que já exerce, o CAP QOABM MAURICIO 
AUGUSTO NAZÁRIO DE MORAES, pelo subcomando do 2º GBM – Castanhal, no período de 13ABR a 
12MAI2015, em razão do titular, o CAP QOBM FÁBIO CARDOSO DE MORAES, encontrar-se de férias 
no referido período.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Responde  cumulativamente  com  a  função  que  já  exerce,  o  TEN  CEL  QOBM 
FRANCISCO  CANTUÁRIA MOUTINHO  JÚNIOR,  pelo  Comando  Operacional,  no  período  de  16  a 
27MAI2015, em razão do titular, o CEL QOBM ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO, encontrar-se 
de férias no referido período.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – LICENÇA PATERNIDADE – CONCESSÃO
Concedi no período de 10 a 14ABR2015, 05 (cinco) dias de licença paternidade, ao 

CAP QOSBM  OSWALDO BAPTISTA DO  CARMO  JÚNIOR,  da  Diretoria  de  Saúde,  em  razão  do 
nascimento  de  seu  filho,  conforme  dispõe  o  art.  10,  inciso  II  §  1°  dos  Atos  das  Disposições  
Constitucionais Transitórias da CF/1988.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei  o MAJ QOBM MÁRCIO ELIAS  FRANCÊS BRITO, do QCG – Belém, a 

deslocar-se  à  Maringá/PR,  no  período  de  14  a  18ABR2015,  a  fim  de  tratar  assunto  de  interesse 
particular, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Autorizo o CEL QOBM ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO, do QCG/COP – 
Belém, a  deslocar-se  ao  Estado  de  Alagoas,  no  período  de  16  a  27MAI2015,  em gozo  de  férias 
regulamentar, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

8 – DESCLASSIFICAÇÃO
Do Centro de Atividades Técnicas
1º TEN QOABM LUEDSON DE SOUZA ARAÚJO.
(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

9 – CLASSIFICAÇÃO
No Gabinete do Comando
1º TEN QOABM LUEDSON DE SOUZA ARAÚJO.
(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

10 – FÉRIAS – ADIAMENTO
Fica adiado o período de férias regulamentar referente ao ano de 2014, do TEN CEL 

QOBM  EDIVALDO DOS  SANTOS  CARDOSO,  do  6º  GBM  –  Barcarena,  previsto  para  o  mês  de 
JUL2015,  em  virtude  de  estar  frequentando  o  Curso  Superior  de  Polícia  e  Bombeiros  Militar  – 
CSPBM/2015, devendo usufruir tal direito após o término do curso.

(Referência: Ofício nº 160/2015 – 6º GBM)
(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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12 – LICENÇA MATERNIDADE – CONCESSÃO
Concedi no período de 01ABR a 28SET2015, 180 (cento e oitenta) dias de licença 

maternidade, a CAP QOCBM THAIS MINA KUSAKARI, do QCG – Belém, em razão do nascimento de 
seu filho, conforme dispõe o art. 31, Inciso XII, da Constituição do Estado do Pará.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

13 – NÚPCIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 18 a 25ABR2015, 08 (oito) dias de núpcias ao MAJ QOBM 

LAÉRCIO CORRÊA PALHETA, do 12º GBM – Santa Izabel, em virtude de ter contraído matrimônio com 
a  Srª.  DORALICE  CUNHA PALHETA,  conforme  o  art.  67,  Inciso  I  e  art.  69  da  Lei  Estadual  nº 
5.251/1985.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – APRESENTAÇÃO

Apresentou-se no dia 14ABR2015, na Diretoria de Pessoal, o SUBTEN BM ARTUR 
CARVALHO COSTA, do 1º SGPA – Paragominas, por ter vindo a Capital do Estado, para tratar de  
interesse particular, sem ônus para o Estado.

Apresentou-se  no  dia  27ABR2015,  na  Diretoria  de  Pessoal,  o  SUBTEN  BM 
ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO, por ter sido transferido do 11º GBM – Breves para o QCG – 
Belém, conforme BG nº 59 de 30MAR2015.

Apresentou-se no dia 24ABR2015, na Diretoria de Pessoal, o 3º SGT BM SANDRO 
JOSÉ DE SOUSA CORRÊA, por ter sido transferido do 1º GBM – Belém para o 1º SGBM – Marituba, 
conforme BG nº 70 de 16ABR2015.

Apresentou-se no dia 22ABR2015, na Diretoria de Pessoal, o CB BM  IVANILSON 
SANTOS COSTA, por ter sido transferido do 11º GBM – Breves para o 11º SGBM – Belém, conforme 
BG nº 63 de 07ABR2015.

Apresentou-se  no  dia  27ABR2015,  na  Diretoria  de  Pessoal,  o  SD  BM  ALAN 
FABRICIO COSTA DOS SANTOS, por ter sido tornada sem efeito a publicação referente à transferência 
do militar do 1º GBM – Belém para o 2º GBS/GSE – Belém, conforme BG nº 70 de 16ABR2015.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Apresentou-se,  no  dia  02ABR2015,  no  3º  GBM  –  Ananindeua,  o  SUBTEN  BM 
JORGE HENRIQUE DA SILVA BRITO, por término de licença especial.

Apresentou-se no dia 22ABR2015, no 8º SGBM – São Miguel do Guamá, a 2º SGT 
BM NAZARÉ EUFRÁZIA  ALVIM DA SILVA,  por  ter  sido  transferida do QCG – Belém para  aquela 
Unidade, conforme BG nº 63 de 07ABR2015.

(Referência: Nota para BG nº 05/2015 – 8º SGBM)
Apresentou-se, no dia 01ABR2015, no 9º SGBM – Cametá, o 3º SGT BM HEDEM 

FRANK GOMES DO CARMO, por término de licença especial.
Apresentou-se,  no  dia  01ABR2015,  no  9º  SGBM  –  Cametá,  o  3º  SGT  BM 

FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUZA, por término de licença especial.
Apresentou-se,  no  dia  02ABR2015,  no  10º  SGBM  –  Parauapebas,  o  CB  BM 

HERMES GOMES DE ANCHIETA, por término de licença especial.
Apresentou-se, no dia 02MAR2015, no 3º GBM – Ananindeua, o CB BM CARLOS 

BENTES TAVARES, por término de licença especial.
Apresentou-se no dia 04MAI2015, na Diretoria de Pessoal,  o CB BM OTHONIEL 

ALEXANDRINO FERREIRA, por ter sido transferido do 6º SGBM – Mosqueiro para o QCG – Belém, 
conforme BG nº 71 de 17ABR2015.

Apresentou-se no dia 22ABR2015, no 8º SGBM – São Miguel do Guamá, o SD BM 
EDVALDO SILVA SANTOS FILHO, por ter sido transferido do 5º GBM – Marabá para aquela Unidade, 
conforme BG nº 63 de 07ABR2015.

(Referência: Nota para BG nº 05/2015 – 8º SGBM)
(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transferi  o período de férias referente ao ano de 2014, do SUBTEN BM ARONI 

FERREIRA MULATINHO JÚNIOR, do QCG – Belém, do mês de ABR para DEZ2015.
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Transferi  o  período  de  férias  referente  ao  ano  de  2014,  do  SD  BM DOUGLAS 
EDUARDO CORDEIRO DOS SANTOS, do 14º GBM – Tailândia, do mês de ABR para AGO2015.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Transferi  o  período  de  férias  referente  ao  ano  de  2014,  do  2º  SGT BM JOÃO 
BATISTA PEREIRA DOS SANTOS FILHO, do 5º GBM – Marabá, do mês de MAI para NOV2015.

Transferi  o período de férias referente ao ano de 2014, do CB BM ROSINILDO 
GARCIA DA SILVA, do 14º GBM – Tailândia, do mês de MAI para JUN2015.

Transferi o período de férias referente ao ano de 2014, do CB BM KAIO RODRIGO 
ANAISSI DE OLIVEIRA SILVA, do CFAE – Ananindeua, do mês de AGO para SET2015.

Transferi o período de férias referente ao ano de 2013, do CB BM JAMES ANTÔNIO 
SILVA DE PAULA,  do 1º SGBM – Marituba, do mês de NOV2014 para JUN2015, em virtude de no 
referido mês encontrava-se de licença especial.

Transferi  o  período  de  férias  referente  ao  ano  de  2014,  do  SD  BM  JÔNATAS 
BATISTA SANTOS, do 7º GBM – Itaituba, do mês de MAR para JUL2015.

Transferi o período de férias referente ao ano de 2014, do SD BM NILSON JÚNIOR 
DA COSTA SIMÕES, do QCG – Belém, do mês de MAI para AGO2015.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS – ADIAMENTO
Fica adiado o período de férias regulamentar referente ao ano de 2014, do 3º SGT 

BM  MÁRCIO AUGUSTO DA SILVA GOMES, do QCG – Belém,  previsto para o mês de ABR2015, 
devendo usufruir tal direito em momento oportuno.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 – TRÂNSITO - CONCESSÃO
Concedi no período de 27ABR a 01MAI2015, 05 (cinco) dias de trânsito ao SUBTEN 

BM ANTÔNIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO, por ter sido transferido do 11º GBM – Breves para o 
QCG – Belém, conforme BG nº 59 de 30MAR2015.

Concedi  no período de 22 a 26ABR2015, 05 (cinco)  dias de trânsito  ao CB BM 
IVANILSON SANTOS COSTA, por ter sido transferido do 11º GBM – Breves para o 11º SGBM – Belém, 
conforme BG nº 63 de 07ABR2015.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

5 – INSPEÇÃO DE SAÚDE – RESULTADO
Conforme parecer da Junta de Inspeção de Saúde, de 01ABR2015, o SUBTEN BM 

AGUINALDO  BRAGA, do 11º SGBM – Belém, necessita de 73 (setenta e três) dias de licença para 
tratamento de saúde, a contar do dia 19JAN2015.

Conforme parecer da Junta de Inspeção de Saúde, de 18MAR2015, o SUBTEN BM 
AGUINALDO BRAGA, do 11º SGBM – Belém, necessita de 63 (sessenta e três) dias de licença para 
tratamento de saúde,  a contar  do dia  02ABR2015, devendo retornar  dia  03JUN2015, às 08:00,  na 
Diretoria de Saúde, para inspeção de saúde. Responde expediente no quartel.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Conforme parecer da Junta de Inspeção de Saúde, de 08ABR2015, o  3º SGT BM 
RAIMUNDO IOMAR  FURTADO, do 2º GBM – Castanhal, foi considerado incapaz definitivamente ao 
trabalho bombeiro militar a contar do dia 08ABR2015. Foi solicitada reforma a Junta Policial  Militar 
Superior  de  Saúde (JPMSS),  de  acordo  com a  lei  5252,  de  31JUL1985,  artigo  106.  Processo  de 
reforma. Indicado reforma, sendo encaminhado a Junta Superior para homologação ou não.

Conforme  parecer  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde,  de  08ABR2015,  o  CB  BM 
JEFFERSON EVANDRO MARTINS MARINHO, do 11º SGBM – Belém, necessita de 21 (vinte e um) 
dias  de  licença  para  tratamento  de  saúde,  a  contar  do  dia  09ABR2015,  devendo  retornar  dia 
29ABR2015, às 08:00, na Diretoria de Saúde, para nova inspeção de saúde.
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Conforme  parecer  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde,  de  01ABR2015,  o  CB  BM 
JULIERMES PONTES BEZERRA, do QCG – Belém, necessita de 50 (cinquenta) dias de Licença para 
tratamento de saúde própria, a contar do dia 11FEV2015.

Conforme  parecer  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde,  de  01ABR2015,  o  CB  BM 
JULIERMES PONTES BEZERRA, do QCG – Belém, necessita de 28 (vinte e oito) dias de licença para 
tratamento de saúde, a contar do dia 02ABR2015. Apto ao trabalho bombeiro militar a partir do dia 
30ABR2015.

Conforme parecer da Junta de Inspeção de Saúde, de 15ABR2015, o SD BM JOÃO 
FLÁVIO DOS SANTOS GOES JÚNIOR, do 15º GBM – Abaetetuba, necessita de 63 (sessenta e três) 
dias  de  licença  para  tratamento  de  saúde,  a  contar  do  dia  15ABR2015,  devendo  retornar  dia 
17JUN2015, às 08:00, na Diretoria de Saúde, para nova inspeção de saúde.

Conforme  parecer  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde,  de  15ABR2015,  o  SD  BM 
ANDSON JEFFERSON DA SILVA SOUSA, do 8º GBM – Tucuruí, necessita de 63 (sessenta e três) dias 
de licença para tratamento de saúde, a contar do dia 15ABR2015, devendo retornar dia 17JUN2015, às  
08:00, na Diretoria de Saúde, para nova inspeção de saúde.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei o SUBTEN BM  EMÍLIO SEBASTIÃO BRABO DA SILVA, do 9º SGBM – 

Cametá, a deslocar-se ao Amapá, no período de 04 a 07ABR2015, em gozo de licença especial, sem 
ônus para o Estado.

Autorizo os militares abaixo relacionados,  do QCG/Banda de Música –  Belém, a 
deslocarem-se  à  Santa  Catarina,  no  período  de  01  a  05JUN2015,  a  fim  de  tratar  de  assunto  de 
interesse particular, sem ônus para o Estado. O referido período de viagem será debitado nas férias 
regulamentares dos militares.

SUBTEN BM GILVANDRO CARDOSO CORREA;
SUBTEN BM VITOR FERREIRA ALVES.

Autorizo o 1º SGT BM RR MANOEL BRAGA BARATA, do QCG – Belém, a deslocar-
se à Goiás,  no período de 04MAI a 06JUN2015, em gozo de férias regulamentar, sem ônus para o 
Estado.

Autorizo  o  CB  BM  GILBER VILLENER COSTA RIBEIRO,  do  GMAF –  Belém, a 
deslocar-se ao Rio de Janeiro, no período de 27 a 31AGO2015, a fim de tratar de assunto de interesse 
particular,  sem  ônus  para  o  Estado.  O  referido  período  de  viagem  será  debitado  das  férias  
regulamentares do militar, previsto para o mês de SET2015.

(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

Autorizei o SD BM SÉRGIO LOBATO FRANÇA, do 14º GBM – Tailândia, a deslocar-
se ao Rio de Janeiro,  no período de 29ABR a 02MAI2015, a fim de tratar de assunto de interesse 
particular,  sem  ônus  para  o  Estado.  O  referido  período  de  viagem  será  debitado  das  férias 
regulamentares do militar, previsto para o mês de JUN2015.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O 3º SGT BM OTÁVIO DE VILHENA DOS SANTOS, do QCG – Belém, participou a 

Diretoria de Pessoal que lhe foi extraviado o seguinte documento: (Registrado na Del. Virtual – 277, em 
07ABR2015, conforme BOP nº 00277/2015080786-1).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 62/2015 - Diretoria de Pessoal do CBMPA)

O 3º SGT BM JOSÉ RAIMUNDO LOBO DE MIRANDA, do 3º GBM – Ananindeua, 
participou a Diretoria de Pessoal  que lhe foi  extraviado o seguinte documento:  (Registrado na Del. 
Virtual – 277, em 13ABR2015, conforme BOP nº 00277/2015080371-8).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR
(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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8 – MILITAR À DISPOSIÇÃO
Passou à disposição a contar do dia 13ABR2015, do Conselho de Disciplina, o CB 

BM ANTÔNIO CARLOS DA SILVA LOBO, do 6º SGBM – Mosqueiro.
(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

9 – FÉRIAS – ANTECIPAÇÃO
Antecipei para o período de 27ABR a 26MAI2015, as férias regulamentares referente 

ao ano de 2014, do 3º SGT BM ROGÉRIO CERDEIRA BRITO, do QCG – Belém, previsto para o mês 
de MAI2015.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

6 – LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO 
Concedi no dia 20ABR2015 ao CB BM FABRÍCIO REGIS ALBERTO CHAGAS, do 

11º SGBM – Belém, 01 (um) dia de dispensa de serviço fora do aquartelamento, conforme dispensa 
médica da Diretoria de Saúde.

Concedi no período de 16 a 17ABR2015 ao CB BM FABRÍCIO REGIS ALBERTO 
CHAGAS,  do  11º  SGBM – Belém,  02 (dois)  dias  de dispensa  de  serviço  fora  do aquartelamento, 
conforme dispensa médica da Diretoria de Saúde.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

7 - FÉRIAS – CONCESSÃO
a) Concedi a contar do dia 04MAIO2015, 22 (vinte e dois) dias do período de férias  

regulamentar a SD BM LEIDIANE DA CONCEIÇÃO WANZELER, da AJG/QCG, sendo 07 (sete) dias 
restantes relativo ao ano de 2013 e 15 (quinze) dias restantes relativo ao ano de 2014, deixados de 
gozar por necessidade do serviço. Apresentação: 26MAIO2015, pronta para o expediente e serviço.

NOTA: Republicado por ter saído com incorreção no BG nº 79, de 04MAIO2015.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO

A) Analisando os autos do Inquérito Técnico -  IT procedido por determinação da 
Diretoria de Apoio Logístico - DAL, por meio da Portaria n° 028/2014, de 05NOV2014, cujo encarregado 
foi o 1°TEN QOBM Maurinei Ferreira Alves;

Teve por escopo apurar as responsabilidades civis, em relação aos fatos relatados 
na Cópia Autêntica n° 138/2014-COp de 150UT2014, referente a VTR ABT-18.

1  -  Concordar  com  a  conclusão  que  chegou  o  oficial  encarregado  do  Inquérito 
Técnico,  diante  de  todas  as  informações  levantadas,  não  ha  indícios  de  atos  ou  omissões 
correspondente a transgressões e/ou crimes por negligências, imperícia ou imprudência, tomadas ou 
deixadas de se tomadas por parte dos militares envolvidos na situação abordada no presente inquérito  
técnico.

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, 13 de abril de 2015.

ANDREI VICENTE DA COSTA - CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

B) Analisando os autos do Inquérito Técnico -  IT procedido por determinação da 
Diretoria de Apoio Logístico - DAL, por meio da portaria n° 076/2013, de 08=2013, cujo encarregado foi  
o 1º TEN QOBM Rodrigo de Araújo Monteiro;

Teve por escopo apurar as responsabilidades civis, em relação aos fatos relatados 
no ofício n° 230/2013-COp, de 01OUT2013, referente ao acidente de trânsito envolvendo a VTR AR-79.

1  -  Concordar  com  a  conclusão  que  chegou  o  oficial  encarregado  do  Inquérito 
Técnico, diante de todas as informações levantadas, sou de parecer que as linhas de tempo expressas 
nos autos do inquérito apontam para total improcedência de responsabilidade por parte do condutor da 
VTR FORD RANGER PLACA OTD 3645, SD BM Rodrigo da Silva Vasconcelos, com base no BOAT 
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(Boletim de Ocorrência de acidente de trânsito) expedito pela SELATRAN que conforme o Capítulo III do 
CTB "DAS NORMAS GERAIS DE CIRCULAÇÃO E CONDUTA" art. 26 inciso I, art. 28, art. 29 inciso II e  
inciso XII paragrafo 2°, art.38 inciso II que atribuem a responsabilidade durante deslocamento em vias 
públicas ao condutor neste caso do Ônibus.

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, 13 de abril de 2015.

ANDREI VICENTE DA COSTA - CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CEL QOSBM OSVALDO DOS SANTOS BRAGA JÚNIOR – Subdiretor de Saúde 
do CBMPA, no uso da competência  que lhe confere o art.  74,  §  2º  da Lei  Estadual  nº  6.833,  de  
13FEV2006, resolve:

ELOGIAR:
É  com  dever  e  justiça  que  elogio  os  militares:  SUBTEN  BM  GLAUTER  MÁRCIO 

FERREIRA MAFRA e SGT BM REGINALDO MONTEIRO DA SILVA, pertencente a Diretoria de Saúde 
do CBMPA, por terem desempenhado suas funções de auxiliares na Diretoria de Pessoal, pelo esforço 
que sempre fazem para o desempenho de seu cargo e o auxílio dado à instrução e a administração, o  
modo correto e incansável aos serviços prestados ao cumprimento do dever, demonstrando sempre 
grande  dedicação  e  amor  ao  trabalho,  presteza,  lealdade,  assiduidade,  motivação,  entusiasmo, 
cumprindo sempre com eficiência todas as missões que lhes são atribuídas, representando sempre com 
orgulho e satisfação a Corporação Bombeiro Militar e a Diretoria de Pessoal, em todas as missões que  
participam, procurando ainda, sempre manter a camaradagem e a cordialidade com seus superiores,  
pares e subordinados. Bombeiros Militares competente que sempre buscam evidenciar um alto grau de 
profissionalismo e disciplina no cumprimento de suas missões diárias. É com satisfação que elogio os 
referidos militares, servindo de exemplo a seus pares e subordinados. COLETIVO.

(Fonte: Ofício nº 209/2015 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

O TEN CEL QOBM LUÍS ALBERTO PAMPLONA DA CUNHA, Chefe do Centro de 
Atividades Técnicas  ,  no  uso  da  competência  que  lhe  confere  o  art.  74,  §  2º  da  Lei  Estadual  nº 
6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
Os militares: 1º TEN QOBM SANDRO DA COSTA TAVARES, SUBTEN BM CESAR 

HENRIQUE MATIAS PORTELA, CB BM TIAGO FONSECA COELHO, SD BM CARLOS AUGUSTO DE 
LIMA SANTOS, SD BM JOEL JESSÉ BRITO DA COSTA, SD BM MARIA JOSÉ ROCHA DO NASCI-
MENTO, SD BM JULIANA CAROLINA DE SOUZA COSTA e SD BM HERMANO MOREIRA DA COSTA, 
por terem doado sangue voluntariamente à pessoa necessitada no banco de sangue do Centro de He-
moterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece nossa instituição. CO-
LETIVO. Referência: Notas para BG nº 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 030/2015 – CAT.

(Fonte: Nota nº 65/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÕES
OFÍCIO N° 0605 DE 29 DE MAIO DE 2014 
O Sr.  ANTÔNIO JOSÉ DE MATOS RESQUE,  Diretor  de  Secretaria  da  JME/PA, 

comunicou a este comando, que a audiência de qualificação e interrogatório do acusado SGT BM RG 
4766699 RAIMUNDO SÉRGIO NASCIMENTO AGUIAR e inquirição do ofendido, de testemunhas civis 
e  da  testemunha  militar  CAP  BM  RG  4980535  MARCOS  JOSÉ  LEÃO  DA  COSTA,  designada 
anteriormente para dia 09 de junho de 2014, foi redesignada para o dia 26 de maio de 2015, às 09h00, 
referente ao Processo nº 0000440-65.2010.8.14.0200.

Solicitou a apresentação no foro especial do acusado e da testemunha militar, no dia 
26 de maio de 2015, às 08h00, para a realização do ato processual.

(Fonte: Nota nº 66/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)
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OFÍCIO N° 0161 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2015 
O Sr.  ANTÔNIO JOSÉ DE MATOS RESQUE,  Diretor  de  Secretaria  da  JME/PA, 

comunicou  a  este  comando,  que  a  audiência  de  qualificação  e  interrogatório  do  acusado  SD BM 
MARICLEITON LIMA ROSA e  inquirição  de  testemunhas civis  e  militares  CAP QOBM NATANAEL 
BASTOS FERREIRA e CAP QOBM DANILO RODRIGUES SILVA, referente ao Processo nº 0004637-
58.2013.8.14.0200, designada anteriormente para dia 25 de fevereiro de 2015, foi redesignada para o 
dia 01 de setembro de 2015, às 10h.

Solicitou a apresentação no foro especial do acusado e das testemunhas militares, 
no dia 01 de setembro de 2015, às 08h, para a realização do ato processual.

(Fonte: Nota nº 66/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

OFÍCIO N° 0470 DE 24 DE ABRIL DE 2015 
O Sr.  ANTÔNIO JOSÉ DE MATOS RESQUE,  Diretor  de  Secretaria  da  JME/PA, 

comunicou a este comando, que foi sorteado o 1º TEN BM CARLOS RANGEL VALOIS DA SILVA, em 
substituição ao 1º TEN BM SYDNEY JOSE QUARESMA PERNA, para compor o Conselho Permanente 
de Justiça, no 2º trimestre do ano em curso.

Solicitou a apresentação no foro especial do oficial sorteado do CPJ, no dia 15 de 
maio de 2015, às 09h, para participar de audiência do Conselho Permanente de Justiça.

DESPACHO:
A Diretoria de Pessoal para as providências.
(Fonte: Nota nº 66/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

OFÍCIO Nº 161/2015/DEAM DE 27 DE JANEIRO DE 2015
A Sra.  FERNANDA DA SILVA PEREIRA, Delegada de Polícia Civil  e Diretora da 

DEAM, solicitou a este  comando que seja  apresentado naquela  especializada,  o 3º  SGT BM LUIZ 
CARLOS VIEIRA DA SILVA, no dia 04 de junho de 2015, às 10h, a fim de prestar esclarecimentos  
referentes ao BOP 35/2015.000450-8.

OFÍCIO/MEMORANDO – DOC: 20150106287083 DE 27 DE MARÇO DE 2015
O Sra.  GISELLE FIALKA DE CASTRO LEÃO, Diretora de Secretaria da 7ª Vara 

Penal  da Capital,  solicitou a  este  comando que  seja  apresentado naquele  Juizado,  o  3º  SGT BM 
RAIMUNDO MARCOS OLIVEIRA FERREIRA, no dia 03 de junho de 2015, às 10h30, a fim de participar 
de audiência de instrução e julgamento, na qualidade de testemunha arrolada pelo MP, nos autos do 
Processo n° 0001273-65.2009.814.0401, que a Justiça Pública move contra RODRIGO DE CARVALHO 
NAVEGANTES E OUTROS.

DESPACHO:
A Diretoria de Pessoal para as providências.
(Fonte: Nota nº 66/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao  CAP  QOBM  ALLE  HEDEN TRINDADE DE SOUZA, MF: 5817030-1, 

(20) vinte dias de prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar -  IPM, instaurado 
por meio da Portaria nº 006/2015 - IPM – Subcmd° Geral, de 20 de fevereiro de 2015, de acordo com 
os termos do art. 20, § 1° do Código de Processo Penal Militar. Referência: Ofício nº 010/2015 – IPM, 
de 29 de abril de 2015.

(Fonte: Nota nº 35/2015 – Subcomando Geral)

4 – IPM – DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO
Designar com fulcro no art. 11 do CPPM o SUBTEN BM REGINALDO BERNARDES 

PACHECO, MF: 5427754-1 como  ESCRIVÃO NO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR,  instaurado por 
meio da Portaria n° 008/2015 – IPM - Subcmdº Geral, de 25 de março de 2015. Referência: Ofício n° 
01/2015 - IPM, de 28/04/2015.

(Fonte: Nota nº 36/2015 – Subcomando Geral)

5 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 075/2015 – SUBCMD° GERAL - BELÉM-PA, 30 DE ABRIL DE 2015.
ANEXO: 
Oficio n° 006/2015 – SIND., de 29 de abril de 2015, do 3° SGT BM JORGE.
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do Oficio n° 006/2015 – SIND.,  
de 29 de abril de 2015, referente ao sobrestamento da Sindicância instaurada por meio da Portaria 
n° 021/2015 – SIND. – Subcmdº Geral, de 19 de março de 2015, tendo como encarregado o 3° SGT 
BM JORGE RENATO MARQUES DA SILVA, MF: 5601355-1.

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 29/04/2015 a 08/06/2015, com base no art. 265, 

inciso V do CPC, a Sindicância instaurada pela Portaria n° 021/2015 – SIND. – Subcmdº Geral, de 19 
de março de 2015; para reabertura imediata no dia 09/06/2015.

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

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

6 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA, MF: 5211654-1.
ASSUNTO: Requer  Reconsideração do Ato Administrativo  referente  a Portaria  nº 

056/2014 – Gabinete do Subcomando, de 27/04/2015, que culminou com a punição do SUBTEN BM 
ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA, MF: 5211654-1, com 11 (onze) dias de PRISÃO.

I – FATOS
O Processo Administrativo teve o intento de apurar a conduta do militar SUBTEN BM 

ALEXANDRE CARLOS  MONTEIRO  COSTA,  MF:  5211654-1, onde  foi  nomeado  presidente  do 
Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da portaria nº 084, de 23 de agosto de 2013, 
publicado em Boletim Geral nº 161, de 29 de agosto de 2013, encerrando-se o prazo para conclusão do 
procedimento  no  dia  18  de  dezembro  de  2013,  o  próprio  já  tinha  sido  advertido  por  meio  dos 
memorandos nº 047/2014, de 04/02/2014, 076/2014, de 12/04/2014 e 091/2014, de 18/07/2014, onde 
até o momento não houve entrega do referido procedimento e nem justificativas plausíveis para atraso 
na entrega. E após análises das provas testemunhais e documentais, juntadas aos autos, o militar foi  
punido, com 11 (onze) dias de PRISÃO.

O recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo solicitando 
que: “Ex positis, são estas razões de recurso para a fim de requerer seja recebida esta prédica recursal,  
no efeito suspensivo, para a fim de permitir a Vossa Excelência se digne de rever o ato praticado e  
afaste a prática de crime militar atribuída ao ora recorrente”.

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

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

III- DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO.
O recorrente  entrou  com pedido  de  reconsideração  de  ato,  solicitando  que  seja 

afastado o entendimento que o atraso na entrega dos referidos autos configure crime militar, mas ao 
reanalisar  o  referido  processo,  foi  constatado  que  entrega  dos  referidos  autos  a  assessoria  do 
subcomandante  geral,  só  ocorreu  após a  publicação  da  solução  de  PADS,  ao  qual  o  mesmo era 
acusado, Portaria nº056/2014, de 01 de setembro a 2014, onde a solução de PADS, foi publicada no dia  
03 de março de 2015, onde somente no dia 05 de março de 2015, ocorreu a entrega dos autos ao qual 
o  mesmo  era  acusado  de  retardar  a  entrega,  portaria  nº084/2013,  de  23  de  agosto  de  2013, 
aperfeiçoando-se a conduta delitiva, sendo entregue somente após a solução do mesmo e posterior 
publicação em Boletim Geral.

A punição e a solução encontra-se dentro dos requisitos legais, onde a capitulação 
como crime enquadra-se dentro dos moldes legais, ficando a cargo da douta promotoria de justiça do 
Estado do Pará o oferecimento ou não da competente ação penal, para onde já foi encaminhada a 1ª 
via dos Autos de Processo Administrativo da qual o mesmo era acusado;

E após reanalisar o processo verificou-se que a punição imposta encontra-se dentro 
dos requisitos legais da razoabilidade e proporcionalidade da decisão, conforme prescreve os ditames 
legais, onde as provas e os fatos apresentados não ensejam a diminuição ou absolvição do acusado, 
diante do recurso interposto perante este Subcomandante Geral.
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IV – CONCLUSÃO
1) Indefiro o pedido de Reconsideração de Ato e mantenho a punição imposta ao 

SUBTEN BM ALEXANDRE CARLOS MONTEIRO COSTA,  MF: 5211654/1,  com  11 (onze) dias de 
PRISÃO, com as suas condutas não observou os preceitos contidos no Art. 6º § 1º, incisos, II, V e VI;  
Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII, XVIII; e infringiu o Art. 37, incisos, XX, XXIV, XLIV, § 1º, 2º 
C/C “Art. 163 e Art. 324 do CPM”; Com atenuantes do art. 35, incisos, I; Com agravantes do Art. 36, V, 
c/c Art. 23, § Único; Transgressão de natureza  “GRAVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, incisos, V, VI; 
Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Permanece no comportamento “BOM”.

2) O comandante do militar deve estar ciente da Reconsideração de Ato, após 
publicação em Boletim Geral, em 48h cientificar o acusado e observar as orientações do parecer da 
COJ nº 022/2015, publicado em Boletim Geral nº 66, de 10 de abril de 2015, para execução da 
sanção da punição do militar, após transcurso o prazo recursal, conforme o disposto no art. 48, § 1° 
da Lei 6.833/2006.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 24 de abril de 2015.

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

7 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando  os  Autos  da  Sindicância,  procedida  por  determinação  deste 

comando,  por  meio  da  portaria  n°  010/2014  Gab  Cmd°  do  2°  GBM -  Castanhal  de  30  de  
outubro de 2014, cujo encarregado foi o CAP QOABM MAURÍCIO AUGUSTO NAZÁRIO DE 
MORAES, instaurada com intuito de apurar  todas as circunstâncias dos fatos relatados na  
Parte  Especial  s/n°,  de  25  de  outubro  de  2014,  do  3°  SGT BM LUIS  PEREIRA  FREITAS, 
informando  que  no  dia  25OUT2014,  por  volta  das  07h45min,  solicitou  ao  CB  BM  SIDNEY 
FERREIRA RODRIGUES, que assumisse o serviço de componente da guarnição de incêndio,  
em atendimento a uma ocorrência no Município de Bragança-PA, sendo que o CB BM SIDNEY 
FERREIRA RODRIGUES se recusou, e não seguiu com a guarnição para atender a ocorrência.

RESOLVO
1. Concordar com a conclusão que chegou o encarregado da Sindicância de 

que não  houve  indícios  de  transgressão  disciplinar,  nem  crime  militar  uma  vez  que  nos 
depoimentos  constantes  das  testemunhas  verifica-se  a  inexistência  de  fatos  que  possam 
caracterizar prejuízo à disciplina e ao serviço operacional realizado pelo 2° GBM. Sendo que 
os  horários  de  serviço  são  definidos  pela  Norma  Reguladora  de  Serviços  Operacionais  n° 
001/2014, aprovada pela portaria n° 707, de 23 de setembro de 2014, publicada no Aditamento  
ao BG°180, de 25 de setembro de 2014.

2. A B/1 publicar em Boletim Interno a presente Solução de Sindicância, providencie 
o envio da cópia ao subcomando;

3. Arquivar os autos da Sindicância na 2a Seção do EMG;
4.  A Assistência  do subcomando para providenciar  a remessa dos autos ao 

chefe da BM/2;
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Castanhal - PA, 15 de dezembro de 2014.

EVALDO BASTOS FERREIRA – MAJ QOBM
Comandante do 2°GBM

8 - SOLUÇÃO DE PADS
A) Analisando os Autos do Processo Administrativo ar Simplificado, procedido por 

determinação  do  comandante  da  4ª  SBM/I,  por  meio  da  PORTARIA N°  001/2014  —  PADS  -  4° 
SBM/STM, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014.,  cujo presidente foi o 3° SGT BM ASTROLÁBIO SILVA 
DOS SANTOS, que teve por escopo apurar fatos sobre a conduta do CB BM EDNELSON DURÃO DA 
COSTA que, em tese, no dia 18 de dezembro de 2014, encontrava-se saindo de serviço na função de 
combatente dobrou serviço alegando o mesmo estar autorizado , pelo comandante, quando determinado 
a apresentação da permuta ao chefe da equipe do dia o SGT BM DEONILDO, às 08horas durante a 
passagem de serviço, o cabo fez pouco caso e não a entregou, quando determinado novamente às 12 
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e 16h, o militar não atendeu o seu superior, procrastinado a entrega do documento até as 19 horas, 
quando foi constatado que a permuta feita com o Sd Hudson estava autoriza a pelo comandante a partir  
das 20 horas, permanecendo 12 horas de serviço sem autorização de quem de direito, ludibriando,  
desta forma, seus superiores hierárquicos, infringindo o art. 17, incisos X e XVII, art. 37, incisos, LVI e 
CXVIII, todos da lei Estadual N° 6.833, de 13FEV2006, hora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do 
Pará.

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

houve transgressão disciplinar, por parte do CB BM EDNELSON DURÃO DA COSTA, tipificados no 
Art.  17, incisos X e XVII;  Art.  37, incisos,  LVI e CXVIII,  conforme a Lei n°  6.833, de 13FEV2006, 
conforme resta claro nos autos, folha16, onde acusado admite ter cometido as ações a ele imputadas, 
que resultaram em transtorno ao serviço e prejuízo à disciplina bombeiro militar. Não havendo indícios 
de crime de natureza militar ou comum.

2-  PUNIR  o CB BM  EDNELSON DURÃO DA COSTA com  04 (quatro)  dias de 
DETENÇÃO, pois infringiu com sua conduta o Art. 17 incisos X e XVII; Art. 37 incisos, LVI e CXVIII, com 
atenuantes  do  Art.  35,  inciso  I.  Transgressão  "LEVE",  por  incidir  no  Art.  31,  §  1°.  Permanece  no 
comportamento “BOM”. Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Devendo o mesmo cumprir a sua 
punição no quartel da 4ª SBM, com inicio logo após o término do prazo recursal.

3- Remeter os autos ao Subcomandante Geral do CBMPA, para reconhecimento e 
aprovação de publicação em Boletim Geral da Corporação;

4- Publique-se em Boletim Interno a presente solução de PADS.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Santarém/PA, 12 de março de 2015.

KLELSON DANYEL DE SOUSA SILVA – CAP QOBM
Comandante da 4° SBM

B)  Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 
procedido por determinação deste comando por meio da portaria n° 11, de 10 de novembro de 2014, 
2° GBM, cujo presidente nomeado foi o ST BM Salomão Couto Furtado, que visa apurar os fatos que 
versam sobre a falta de serviço do ST BM Jairo Costa Paiva,  MF 5177628-1, ocorrida no dia 22 de 
outubro de 2014, infringindo em tese art. 6 °, incisos V, VI; Art. 17, incisos X, XVII; Art. 18, inciso XI e 
Art.  37,  incisos  XX  e  L,  com possível  sanção  prevista  no  Art.  39,  inciso  II;,  Art.  31,  §  3°.  E  se 
comprovado tal transgressão o referido militar poderá ser sancionado conforme o Art. 106 parágrafo 
único todos os dispositivos acima citados da Lei Estadual n° 6.833, de 13FEV2006.

RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do Processo Adminis-

trativo Disciplinar Simplificado, onde pelas provas presentes nos autos não há indícios de crime 
militar ou comum,  bem como não  ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro 
militar, por parte ST BM JAIRO COSTA PAIVA, onde o acusado não tinha conhecimento da mudan-
ça na escala de serviço, por isso, não havendo elementos de convicção contundente que possam  
imputar ao acusado crime ou transgressão da disciplina;

2. Remeter a 2a via e Solução do presente Processo ao Subcomando Geral, para co-
nhecimento e publicação em Boletim Geral da presente solução.

3. Arquivar a 1° via dos Autos do PADS na 2a seção do 2° GBM.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Castanhal - PA, 30 de março de 2015.

EVALDO BASTOS FERREIRA – MAJ QOBM
Comandante do 2°GBM

C)  Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 
procedido por determinação deste Subcomandante Geral do CBM/PA, instaurado por meio da Portaria 
nº030/2014 –PADS- Subcmdº Geral, de 25 de junho de 2014, cujo presidente foi nomeado o 2º TEN 
QOABM Marcos Roberto de Oliveira Sousa, MF:5438640-1, que visa apurar os fatos que versam sobre 
a conduta do SD BM Everson Dias Rebelo, MF: 5827574-1,o qual foi autuado em flagrante delito na 19ª 
Seccional de Policia Civil de Itaituba, no dia 24 de fevereiro de 2014 pela prática, em tese, de violência  
doméstica praticada contra sua ex-esposa, a denunciante.
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RESOLVO:
Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do Processo Administrativo 

Disciplinar Simplificado, onde pelas provas presentes nos autos não há indícios de crime militar, nem 
tão  pouco  transgressão da  disciplina  bombeiro  militar, por  parte  do  militar  acusado,  o  SD BM 
Everson  Dias Rebelo,  MF: 5827574-1,  pois  não  foi  possível  responsabilizar  o  militar,  uma  vez  a 
denunciante decidiu não dar prosseguimento no referido processo, conforme folha 28. Também não se 
pode vislumbrar o exame de corpo de delito para se afirmar taxativamente a ação do militar em tela,  
comprovando  assim  o  cometimento  do  crime  acima  referido.  Nesse  sentido,  em relação  ao  crime 
comum  que  possa  ter  existido,  caberá  ao  órgão  competente  tomar  as  medidas  necessárias  para 
comprovar a materialidade do delito em tela, apurando as responsabilidades existentes no possível  
injusto.

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

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

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 13 de abril de 2015.

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

D)  Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 
procedido por determinação deste Subcomando Geral  do CBMPA, instaurado por meio da  Portaria 
nº062/2014–PADS. Subcmdº. Geral, de 15 de setembro de 2014, cujo presidente foi nomeado ST BM 
CARLOS ALBERTO CARDOSO DOS REIS, MF: 5037581-1, o qual visa apurar os fatos contidos nos 
documentos anexos, que versam sobre a conduta do CB BM CLAUDECY FERNANDES DA LUZ, MF: 
5827302-1, o qual teria deixado de observar o regulamento ao qual encontra-se submetido, assinando 
documento sem ter efetuado vistoria, conforme declaração do próprio militar;

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, porém foi 
constatado indícios de crime militar, tipificados “em tese” no Art. 312 do Código Penal Militar, e pelas 
provas presentes nos autos ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por 
parte do militar acusado CB BM CLAUDECY FERNANDES DA LUZ, MF: 5827302-1, o qual inseriu em 
documento  público  assinatura  sua,  como  se  tivesse  efetuado  a  fiscalização  no  estabelecimento 
comercial  sem  contudo  efetuar  tal  levantamento  in-loco  no  estabelecimento,  fazendo  constar  em 
documento  público  declaração  falsa,  sendo  constatado  falsidade  ideológica  na  confecção  de  tal 
documento, fato confirmado pelo próprio acusado, à folha 17, ao qual em sua defesa alega coação 
moral efetuado pelo seu chefe imediato, ao inquirir seu superior hierárquico comandante da unidade a 
época do fato folha 20 dos autos informa que em nenhum momento foi procurado pelo acusado para  
informar as coações que o mesmo estaria sofrendo por seu chefe imediato e superior  hierárquico, 
conforme prescreve o art. 27 da Lei 6.833/2006, que “todo policial militar que tiver conhecimento de um  
fato  contrário  à  disciplina  deverá  participá-lo  ao  seu  chefe  imediato,  por  escrito  ou  verbalmente”. 
Descabida as alegações do acusado haja vista  o curso de vistoriante  ao qual o mesmo participou 
preleciona que o ato de vistoria no estabelecimento é imprescindível para aprovação do AVCB bem 
como para  lançamento  da  sua  assinatura  no  mesmo,  que  serve  para  constatações  de  quaisquer 
irregularidades que venha ocorrer no estabelecimento quanto a não observância às normas técnicas de 
combate a incêndio e pânico no local,  ato este personalíssimo onde o mero temor hierárquico não 
perfazem excludente de ilicitude do ato, onde ficou configurado a transgressão da disciplina bombeiro 
militar por parte do acusado, 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 corporação até a presente data;  As causas 
que determinaram a transgressão não lhe são favoráveis  pois o mesmo tinha conhecimento das 
competências e atribuições ao qual lhe é atribuída como vistoriante; A natureza dos fatos e os atos 
que a envolveram não lhe são favoráveis pois atos dessa natureza configura crime e transgressões 
capituladas em leis vigentes e de conhecimento do acusado;  As consequências que dela possam 
advir não  são  favoráveis  pois  a  não  observância  das  leis  e  regulamentos  ao  qual  encontram-se 
submetido, quando lançou em documento público sua assinatura fazendo constar dado juridicamente 
relevante, diverso do que devia constar, põe em descrédito a administração militar;
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Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBMPA,  PUNIR CB BM CLAUDECY 
FERNANDES DA LUZ, MF: 5827302-1, com 11 (onze) dias de  PRISÃO, com as suas condutas não 
observou os preceitos contidos no Art. 17, incisos, X, XIII, XV, XVII; Art. 18, incisos, VII, IX, XI, XVIII; e  
infringiu o Art. 37, incisos, XXIV, XLV; Com atenuantes do art. 35, incisos, I, II; Com agravantes do Art. 
36, inciso V. c/c Art.  23, § Único; Transgressão de natureza  “GRAVE”, por incidir no Art.  31, § 2º, 
incisos, IV, VI; Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. A referida punição deverá ser cumprida 
na unidade do militar;

1  –  O  comandante  do  militar  deve  cientificar  o  acusado  em  48h  da  sanção 
disciplinar, e observar as orientações do parecer da COJ nº 022/2015, publicado em Boletim Geral 
nº 66, de 10 de abril de 2015, para execução da sanção da punição do militar, após transcurso o 
prazo recursal, conforme o disposto no art. 48, § 1° da lei 6.833/2006;

2 –  Encaminhar  os  autos  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  a 
Justiça Militar do Pará para conhecimento e deliberação que o caso requer;

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, 12 de maio 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:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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