
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 15 DE JULHO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 126

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 16 DE JULHO DE 2015 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ALESSANDRA
Supervisor de Área CAP BM PINHEIRO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LUIZ ALFREDO
2º Turno: CAP BM ELILDO

Oficial de Dia ao QCG TEN BM FRANCO
Encarregado de Inquérito Técnico CAP BM NATANAEL

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM AUGUSTO
TEN BM RENATA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO

Aprovo as Ordens de Serviços abaixo, exaradas da Banda de Música e do Conjun-
to Musical do CBMPA.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 62/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA, na abertura do FANABEM, promovido pela Associação Atlética Banco do Brasil, no dia 13 
JUN2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 63/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA, na Transladação do Círio de São João Batista no terreiro de umbanda, no dia 21JUN2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 64/2015 – Apresentação da Banda de Música e Conjunto 
Musical do CBMPA na Praça da República na demonstração de material em comemoração ao Dia 
Nacional dos Bombeiros, no dia 28JUN2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº  65/2015 – Solicitação  dos  integrantes  da  Banda de 
Música no Fórum do Tribunal de Contas do Estado, no período de dia 24 a 26JUN2015, na Praça da 
República na demonstração de material em comemoração ao dia Nacional dos Bombeiros.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 66/2015 – Participação da fração da Banda de Música, 
em homenagem á Banda do Município de Colares/PA, no dia 04JUL2015.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 67/2015 – Participação da fração da Banda de Música do 
CBMPA, envolvida em uma Marcha pela Paz no Bairro do Cúrio-Utinga, no dia 12JUL2015.

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  68/2015  –  Participação  da  fração  da  Banda  na 
reorganização da Orquestra para os 87 anos de fundação, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus 
no Município de Santarém, no período de 14 a 20JUL2015.

(Fonte: Nota nº 21/2015 – Banda de Música do CBMPA)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 – RESULTADO E INSPEÇÃO
SESSÃO Nº. 018/15 - ATA Nº. 018/15
A JUNTA  DE  INSPEÇÃO  REGULAR  DE  SAÚDE  DA  POLICIA  MILITAR  DO 

PARÁ(JIRS/PMPA),  no  dia  17  DE JUNHO  DE 2015,  inspecionou os  militares  do  CBMPA abaixo 
relacionados e sobre seus estados de saúde proferiram os pareceres que vão escritos abaixo:
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Nome Posto
Grad.

UBM Parecer

SOLICITAÇÃO DE REFORMA
ANDSON JEFFERSON 
DA SILVA SOUSA
MF: 57189397-1

SD QCG/DP INCAPAZ  DEFINITIVAMENTE  AO  SERVIÇO  BOMBEIRO 
MILITAR  A  CONTA  DO  DIA  18JUN2015.  FOI  SOLICITADA 
REFORMA A JPMSS  (JUNTA POLICIAL MILITAR  SUPERIOR 
DE SAÚDE).

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
JOSIMAR RODRIGUES 
FARIAS
MF: 5135966-2

SUBTEN 6º GBM 
Barcarena

INCAPAZ  TEMPORARIAMENTE  AO  TRABALHO  BOMBEIRO 
MILITAR.  Necessita  de  mais  84  (oitenta  e  quatro) dias  de 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, a partir 
de 18JUN2015 até 09SET2015. PODE VIAJAR.

CONCLUSÃO DE LICENÇA
NILMA APARECIDA 
GARCIA DE ARAUJO
MF: 57189089-1

SD 2ºGBS/GSE APTA  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  SEM 
RESTRIÇÕES. Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem 
no  dia 18JUN2015,  pronta  para  desenvolver  suas  atividades 
LABORATIVAS BOMBEIRO  MILITAR  (OPERACIONAIS  E 
ADMINISTRATIVAS).

PRORROGAÇÃO DE DISPENSA
ANTÔNIO MARCOS 
NEGRÃO DA 
CONCEIÇÃO
MF: 5159075-1

SUBTEN 2º GBM 
Castanhal

APTO  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  COM 
RESTRIÇÕES  TEMPORÁRIAS.  DISPENSADO  DE  ESFORÇO 
FÍSICO, SERVIÇO e BANDA DE MUSICA por mais 91 (noventa e 
um)  dias  a  partir  de  18JUN2015 até  16SET2015. RESPONDE 
EXPEDIENTE NO QUARTEL.

JOSÉ MARIA MENEZES 
RABELO
MF: 5623634

3º SGT 7º SGBM/I APTO  AO  TRABALHO  BOMBEIRO  MILITAR  COM 
RESTRIÇÕES  TEMPORÁRIAS.  DISPENSADO  DE  ESFORÇO 
FÍSICO, SERVIÇO E USO DO COTURNO por mais 98 (noventa e 
oito)  dias  a  partir  de  18JUN2015 até  23SET2015. RESPONDE 
EXPEDIENTE NO QUARTEL.

FALTOU A JIRS/PM
ANTÔNIO CARLOS 
DA SILVA LOBO
MF: 539971-1

CB 6º SGBM
Mosqueiro

FALTOU  A  JIRS/PMPA,  PORTANTO,  DEIXANDO  DE  SER 
INSPECIONADO.

JOÃO BOSCO 
NEVES PINTO
MF: 5124301-1

CB 3º GBM
 Ananindeua

FALTOU  A  JIRS/PMPA,  PORTANTO,  DEIXANDO  DE  SER 
INSPECIONADO.

Sala das Sessões da JIRS/PMPA, em 17 de junho de 2015

TCEL QOSPM/Méd. JOÃO BATISTA Carneiro Costa
Presidente da JIRS/PM

1º TEN QOSPM/Méd. WILSON Ribeiro LOPES Neto
Membro da JIRS/PM

2º TEN QOSPM/Méd. Geraldo FRANCO de Campos Júnior
Secretário da JIRS/PM
(Fonte: 304/2015 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO

A)  REQUERENTES: SD BM RICARDO GLAYDSON JUSTINO  BORGES,  MF: 
57173912-1.

ADVOGADO: WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA, OAB/PA:19.062.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo referente a  Portaria nº 

728/2013-CMDGERAL, de 17/10/2013, que culminou com a punição do militar  SD BM RICARDO 
GLAYDSON JUSTINO BORGES, MF: 57173912-1, com 30 (trinta) dias de Prisão.

I – FATOS
O Processo Administrativo teve o intento de apurar a conduta do militar acusado, o 

qual vem faltando consecutivamente aos serviços e expedientes, e demais transgressões disciplinares 
cometidas pelo acusado, o qual é pertencente ao efetivo do 12º SGBM – Bragança, bem como demais 
atos  no  bojo  da  denúncia  e  estaria,  em tese,  cometendo atos  que  desabonam a hierarquia  e  a  
disciplina, sem apresentar causas de justificação plausíveis para com suas condutas, ter procedido 
incorretamente no desempenho do cargo, violando, o sentimento do dever no exercício da função ou 
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de serviço  Bombeiro  Militar,  ter  praticado  atos  de  natureza  grave  que  afeta,  a  honra  pessoal,  o 
pundonor Policial Militar e o decoro de classe, bem como vem demonstrando incompatibilidade para 
com o cargo a qual exerce, e por ingressar no comportamento MAU, e após apuração com juntada de  
documentos e inquirição de testemunhas nos autos de processo ao qual impetra o recurso, foi punido  
com 30 (TRINTA) dias de prisão;

O  advogado  do  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato 
Administrativo solicitando que: “Isto Posto, além de tudo o mais que consta nos autos, a defesa pugna  
pela reconsideração da decisão proferida nos presentes autos, para que seja o recorrente absolvido 
de todas as acusações que lhe foram imputadas. Não sendo o entendimento de V. Exa, que seja sua  
pena minorada, em razão de sua pequena culpabilidade na concorrência da prática das infrações 
disciplinares,  e  ainda,  considerando-se o  fato que o mesmo fora  punido pelos mesmos fatos em 
apuração, em seus respectivos procedimentos”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comandante  Geral  do 

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

III-  DO  “BIS  IN  IDEM”  E  DA  PENA  SEVERA  DEMAIS  PARA  COM  SUA 
CONDUTA.

O recorrente impetrou o pedido de reconsideração de ato, uma vez que a decisão 
imposta encontra-se eivada de vicio que a torna ilegal, por haver “bis in idem” na decisão proferida nos 
autos do processo.

Ao  reanalisar  os  autos  de  Processo  Administrativo  em  questão,  a  portaria  de 
instauração às fls.  06 dos autos preenchem os requisitos do art.  81 da lei,  6.833/2006,  cabendo 
salientar  ao recorrente o que prescreve o art.  114,  inciso II,  “estando no comportamento MAU, e 
praticar novo ato com indícios de transgressão disciplinar, devendo neste caso ser analisada toda sua 
vida profissional”, sendo que não há “bis is idem” a portaria preenche os requisitos legais, sendo que a 
solução  com sua  respectiva  fundamentação  não  pune o  militar  por  fato  já  apurados por  portaria 
anteriores, somente as que ainda não tinham sido apuradas, conforme os fatos item nove (9) em 
diante da portaria de instauração, e foram usados como fundamentação para aplicação da punição, as  
anteriores são somente a vida pregressa do militar que serviu de fundamentação para instauração de 
Processo Administrativo disciplinar Simplificado para a aplicação do licenciamento a bem da disciplina 
do recorrente, caso que ainda não ocorreu.

Foi observado todos os ritos processuais que a Lei. 6.833/2006, preleciona, ainda a 
solução da punição preenche os requisitos do art. 48, da referida lei, não sendo constatado qualquer 
vício que macule o processo em questão.

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

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

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

exclusão a bem da disciplina ou demissão, para transgressão GRAVE. “Negrito nosso”
Bem como a punição imposta de 30 (Trinta) dias de Prisão, fica fora da máxima 

permitida  pelo  ordenamento  em questão,  não  sendo fixado  em maior  gravidade  para  não  trazer 
prejuízos  ao  punido,  sendo  que  foi  avaliada  a  ficha  disciplinar  do  recorrente  que  já  está  no 
comportamento MAU.

E para que surta efeito pedagógico a decisão, bem como o mesmo repense seus 
atos como profissional Bombeiro Militar e busque melhora de comportamento e demonstre correções 
de atitudes, bem como seja dado o direito ao mesmo buscar tratamento para o seu problema de 
saúde.

Lembrado ao recorrente que as licenças e afastamento do serviço para tratamento 
de saúde devem ser observado os tramites legais, bem como as orientações publicadas no Boletim 
Geral  nº  15,  de  22  de  janeiro  de  2015,  seja  comunicado  imediatamente  seu  comandante  a 
impossibilidade  de  estar  ou  montar  serviços  ou  expedientes,  apresentar  atestado  médico  ou  de 
comparecimento para afastamento de serviços, para que seja encaminhado em tempo hábil ao serviço 
médico da corpora ção para homologação.
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A sua conduta deve ser reprimida para que fatos desta natureza não se repita pelo 
militar em questão bem como demais componentes do CBM/PA e surta efeito pedagógico a referida 
punição;

Art.  31.  As  transgressões  disciplinares  serão  classificadas  observando-se  o 
seguinte:

§ 2º De natureza “Grave”, quando constituírem atos que:
I – sejam atentatórios aos direitos fundamentais;
II – sejam atentatórios às instituições ou ao Estado;
III – afetem o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor bombeiro-

militar ou o decoro da classe;
IV – atentem contra a moralidade pública;
V – gerem grande transtorno ao andamento do serviço;
VI – também sejam definidos como crime;
VII – causem grave prejuízo material à Administração; “Negrito nosso”.
Sendo  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 mudança da decisão, diante do recurso interposto perante  
este Comandante Geral do CBM/PA.

IV – CONCLUSÃO
1. Pelos motivos acima expostos indefiro o pedido de reconsideração de ato do 

Militar  SD  BM RICARDO GLAYDSON  JUSTINO  BORGES,  MF:  57173912/1,  RG:  392.391-8, e 
mantenho a punição imposta ao militar de 30 (TRINTA) dias de PRISÃO, pois com as suas condutas 
não observou os preceitos contidos nos Art. 6º, § 1º, incisos, I, II, III, V, VI, Art. 17, incisos, X, XVII; Art.  
18, incisos, IV, V, VII, VIII, IX, XI, XVIII, XXXVI; e infringiu o Art. 37, incisos, XXIV, XXVIII, L, LVIII, LX. 
Sem incidir em atenuantes do art. 35. Com Agravantes do Art. 36, inciso, I, II, III, VIII; Transgressão 
de natureza “GRAVE”, por incidir no Art. 31, § 2º, III, V. Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. 
Permanece no comportamento “MAU”.  A referida punição deverá ser cumprida na unidade do 
militar;

2.  O  Comandante  do  militar  deve  cientificar  o  acusado  em  48h  da  sanção 
disciplinar, observar que a punição só deverá ser aplicada após a conclusão do processo licitatório 
que  determinará  o  fornecedor  da  alimentação  aos  militares  que  estejam,  cumprindo  punição 
disciplinar,  conforme parecer n° 144/2015- PGE, publicado no Boletim Geral nº 096, de 27 de 
maio de 2015, após regularização, aplicar a devida punição, conforme o disposto no art. 48, § 1° da 
lei 6.833/2006;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 03 de julho de 2015.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

B) REQUERENTES: SD BM WILLIAN DA SILVA SOARES, MF: 57218589-1.
ADVOGADO: MOACIR NEPOMUCENO MARTINS JUNIOR, OAB/PA:18.605.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo referente a  Portaria nº 

915/2014-CD-CMDGERAL, de 17/11/2014, que culminou com a punição do militar  SD BM WILLIAN 
DA SILVA SOARES, MF: 57218589-1, com o LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.

I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intento de apurar a conduta do militar acusado , 

que no dia 08 de novembro de 2014, durante uma festa que acontecia na residência do SD BM 
VENTURA, cometido infração penal capitulado no Art. 205, § 2º, incisos I do Decreto Lei nº 1.001/1969 
do (Código Penal Militar) em desfavor do EX-SD WANDERSON ROCHA SOUSA;

O  advogado  do  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato 
Administrativo solicitando que: “Que se digne acatar este pedido de Reconsideração, com seu devido 
efeito suspensivo previsto na Lei 6.833/2006, para, se não entender pela inocência do requerente, 
modificar a punição imposta em favor de outra, que embora puna severamente o autor, não implique 
em sua exclusão da Força, ou, pelo menos. Que mantenha Vossa Decisão já prolatada no presente  
PADS, porém,  determinando seu sobrestamento,  pelo menos, até  que a Justiça Militar  conclua o 
Processo Criminal que se encontra já em andamento, e se manifeste se o autor agiu ou não em 
legítima defesa, pois, só assim estaria Vossa Decisão inteiramente pacificada e isenta da possibilidade 
de injustiça para com vosso leal comandado, ora requerente”.
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II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo  o  presente  recurso  protocolado  perante  este  Comandante  Geral  do 

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

III- DA RECONSIDERAÇÃO DA PUNIÇÃO PARA ABRANDAR OU SOBRESTAR 
A EXECUÇÃO DA DECISÃO.

O recorrente entra com pedido de reconsideração de ato, uma vez que a decisão 
imposta deve aguardar a decisão da Justiça Militar, para que não seja aplicada uma pena injusta ao  
acusado, solicita que seja sobrestado a aplicação da punição até prolação da decisão da Justiça 
Militar, vale esclarecer o que preleciona o Art. 23 da Lei 6.833/2006, que “A violação dos deveres 
éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da 
civil”. 

Sendo que a doutrina e a jurisprudência uníssona defende que só à duas causas 
em  que  há  influência  na  esfera  Penal  na  Administrativa,  quando  o  acusado  for  absolvido  por 
fundamento na alíneas a) e b) do art. 439, do Código de Processo Penal Militar, Decreto Lei nº 1002, 
de 21 de outubro de 1969.

Pelas provas nos autos não paira duvida que o recorrente foi o autor do disparo 
que ceifou a vida de seu companheiro de caserna e de farda  EX-SD BM WANDERSON  ROCHA 
SOUSA, bem como o fato constitui infração Penal, capitulada no “Art.  Art. 205, §2º do Código Penal 
Militar” e que viola preceitos basilares da Hierarquia e Disciplina Bombeiros militar, bem como ofende 
o  decorro  da  classe  e  o  pundonor  bombeiro  militar,  e  infringi  diretamente  preceitos  da  Ética  e 
Disciplina Bombeiro Militar que encontra-se fundamentada na presente decisão que ora pugna por 
recurso.

Quanto a divergência na solução quanto ao local do óbito da vítima, ao informar 
local, diga-se, local da circunscrição, município, haja vista o militar nem chegou com vida ao Hospital 
para ser transferido para a Capital, e mesmo que a vítima não viesse a óbito, já haveria fundamentos 
mais que plausíveis para aplicar a punição com o licenciamento a bem da disciplina ao recorrente.

Vale  salientar  que  a  conduta  do  militar  vai  de  encontro  direto  ao  lema  da 
Corporação  que  é  “Vida  Alheias  Riquezas  Salvar”,  o  qual  o  acusado  deve  ter  efetuado  várias 
formaturas em marcha a pé firme entoando esse lema.

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 
fundamentos apresentado não ensejam a mudança da decisão, diante do recurso interposto perante 
este Comandante Geral.

IV – CONCLUSÃO
1. Indefiro o pedido de reconsideração de ato do Militar Mantenho a punição 

imposta com o LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA o  SD BM WILLIAN DA SILVA SOARES, 
MF: 57218589/1, pois com as suas condutas não observou os preceitos contidos nos Art. 17, incisos, 
I, II, X, XI, XVII; Art. 18, incisos, III, V, VII, XVIII, XXVIII, XXX, XXXIII, XXXV, XXXVI; e infringiu o Art.  
37, inciso, XXIV, XCII, CXIII, CXVII, CXLV, c/c “Art. 205, §2º do CPM”. Com atenuantes nos art. 35, 
inciso I. E agravantes do Art. 36, inciso, II e X; Transgressão de natureza “GRAVE”, por incidir no 
Art. 31, § 2º, I, III, VI. Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006. Permanece no comportamento 
“BOM”; A diretoria de Pessoal para providenciar a execução da decisão.

2. A Assistência do Subcomandante Geral do CBM/PA, para cientificar o defensor 
do  acusado  à  folha  51  dos  autos,  sobre  a  decisão  da  reconsideração  de  ato  disciplinar,  após 
transcurso  o  prazo  recursal,  encaminhar  a  Diretoria  de  Pessoal  a  Decisão  para  que  proceda  o 
cumprimento da sanção disciplinar;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 03 de julho de 2015.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA
PORTARIA Nº 048/2015 – SIND. - BELÉM-PA, 22 DE JUNHO DE 2015.
ANEXOS: 
Folha de despacho BM/2 – n° 13306, de 16 de junho de 2015;
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Ofício n° 160/2015 – BM/2, de 16 de junho de 2015, e anexos;
Folha de tramitação de documento BM/2 – n° 8269, de 30 de abril de 2015;
Ofício n° 113/2015 – BM/2, de 29 de abril de 2015, e anexos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições 
legais e tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, que versam sobre fatos relativos a um 
possível desentendimento que estaria ocorrendo entre 2° SGT BM JOSE MEDEIROS DE SOUZA MF: 
5620597-1 e o Sr. Cledinaldo da Silva Freitas, o qual alega está sofrendo aborrecimentos em virtudes 
de constantes mensagens eletrônicas indesejadas enviadas via aplicativo Whatzapp ao telefone de 
sua esposa;

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

circunstâncias dos fatos;
Art.  2º -  Nomear  o  1°  TEN QOABM  ROSELITO  NUNES  DOS  SANTOS  MF: 

5210046-1, como encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por meio do 

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

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

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

PORTARIA Nº 100/2015 – BELÉM-PA, 30 DE JUNHO DE 2015.
ANEXO: 
Parte s/n°2015, de 23 de junho 2015; do 1° TEN QOBM JOELSON, e anexo.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento da  Parte s/n°2015, de 23 de 
junho  2015,  referente  ao  sobrestamento  do Processo Administrativo Disciplinar  Simplificado 
instaurado por meio da Portaria n° 033/2015 – PADS - Subcmdº Geral, de 15 de abril de 2015, tendo 
como Presidente o 1° TEN QOBM JOELSON RAMOS PAES MF: 54185160-1;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 25/06/2015 a 02/08/2015, com base no art. 265 

inciso V do CPC, o PADS instaurado pela Portaria n° 033/2015 – PADS - Subcmdº Geral, de 15 de 
abril de 2015, para reabertura imediata no dia 03/08/2015;

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

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

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A) Analisando os Autos da Sindicância procedido por determinação do Comando 

da 1ª SBM, por meio da portaria de nomeação nº 003 –Comando da 1ª SBM/ INFRAERO, de 07 de 
abril de 2015, a qual foi publicada em BG nº 067, de 13 de abril de 2015, tendo como encarregado o  
SUBTEN Hernany Henrique da Silva  Guedes, RG: 1842086, que teve com escopo apurar todas as 
circunstâncias dos fatos narrados no livro de partes do fiscal de dia nº 365, de 31 de dezembro de 
2014, a respeito do ocorrido com o 1º SGT BM Ivaldo Borges de Lima, nas dependências da garagem 
desta unidade, ao realizar manobra na VTR SUPER IMPACT 303: 

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

vez que conforme as provas e alegações constantes nos autos não há indícios de crime de natureza  
comum ou militar, tampouco transgressão da disciplina bombeiro militar praticada pelo 1º SGT BM 
Ivaldo Borges de Lima, em virtude de que o fato em questão ocorreu por motivo de força maior ou 
caso fortuito, consoante no art. Art. 34, inciso V, § único da Lei nº 6.833/2006, com efeito inexistindo 
culpabilidade ou responsabilidade por parte do militar em tela. 
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2) Remeter a 2ª via dos autos ao Sr. Subcomandante Geral para homologação e 
publicação em Boletim Geral da presente Solução de Sindicância. Ao Subcomandante da 1ª SBM/I - 
Infraero para providências;

3) Arquivar a 1ª via dos autos da Sindicância no Comando da 1ª SBM/I - Infraero.
4) Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 08 de maio de 2015

Valtencir da Silva Pinheiro  – Maj QOBM 
Comandante da 1ª SBM/I – INFRAERO

B) Analisando os Autos de Sindicância procedida por determinação do Comando 
do 11° SGBM, de 29 de janeiro de 2015, cujo encarregado pela Sindicância foi nomeado o 3° SGT BM 
REGINALDO MONTEIRO  DA SILVA,  tendo  o  intuito  de  apurar  os  fatos  que  versam  sobre  o 
desaparecimento  do  rabo  (alavanca)  do  macaco  hidráulico  e  o  parafuso  de  fixação  do  pistão 
pneumático  do  tanque  bomba  na  carcaça  da  VTR  ABT-30  que  foi  registrado  na  parte  n°  07, 
07/01/2015.

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 provas apresentadas, 
não houve prejuízo a Administração Pública, não tendo como atribuir responsabilidade criminal ou 
administrativa a agentes militares; 

2) Conforme Parecer Técnico Mecânico do CSMV/MOP (folhas 54-56), o mesmo 
informa que o serviço realizado na VTR ABT-30, tratou-se da alavanca da boca expulsora e não de  
serviço de troca de parafuso de fixação do pistão pneumático; 

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

4) 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, 17 de março de 2015.

ANTONIO CARLOS DA SILVA E SOUZA – MAJ QOABM
Respondendo pelo Comando do 11° SGBM

C)  Analisando  os  Autos  de  Sindicância  procedido  por  determinação  deste 
Subcomando, por meio da Portaria nº 059/2014 – Subcomando Geral, de 09 de dezembro de 2014, 
cujo  encarregado  foi  nomeado  o  1º  TEN  QOBM CARLOS  RANGEL VALOIS  DA SILVA,  MF: 
57218021-1,  que  visa  apurar  fatos  que  versam  sobre  um possível  desentendimento  que  estaria 
ocorrendo entre  a  Sr.ª  MARILETE MAGALHÃES DE ALMADA e  o  CB BM MARCOS ROBERTO 
BRAGA DE OLIVEIRA,  MF: 5397944-1,acerca de um imóvel pertencente, em tese, ao genitor do 
militar ao norte citado;

RESOLVO:
Concordar em parte com a solução a que chegou o encarregado da Sindicância, 

que em virtude das provas constante nos autos, não há indícios de crime de natureza civil  ou 
militar, porém ficou constatado indícios de transgressão da disciplina por parte do militar sindicado, 
uma vez que as provas nos autos demonstram que o sindicado proferiu palavras agressivas contra a 
referida denunciante, na frente de sua filha, conforme folha 52. O sindicado, por sua vez, trouxe ao 
procedimento uma testemunha com a qual ele tem um vínculo. O sindicado e a testemunha dele são 
cunhados,  conforme  folha  55.  Isso  fere  o  princípio  da  imparcialidade.  Note-se  ainda  que  as 
desavenças entre o bombeiro militar e a Sr.ª MARILETE MAGALHÃES BARATA DE ALMADA, já foi 
objeto de audiência por parte do Poder Judiciário, consoante  a folha 49, sendo este o meio adequado 
para a efetivação dos direitos de cada uma das partes. O servidor público militar deve ter sua conduta  
sempre pautada pela ética e pelo respeito ao particular,  conforme determina todo o ordenamento 
administrativo que rege o Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
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1) Determinar a abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, 
em desfavor  do militar,  CB BM MARCOS ROBERTO  BRAGA DE OLIVEIRA,  MF:  5397944-1. A 
assistência do Subcomando Geral para providências; 

2)  Arquivar  os autos da presente Sindicância  na 2ª  Seção do Estado Maior;  A 
Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao Chefe da BM/2;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 12 de junho de 2015.

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

4 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido 

por determinação deste Subcomando Geral do CBMPA, instaurado por meio da Portaria nº007/2015–
PADS. Subcmdº.  Geral,  de  23  de  janeiro  de  2015,  substituída  pela  portaria  nº  033/2015-PADS. 
Subcmd Geral,  de 25 de fevereiro  de 2015,  sendo nomeado o  1º  TEN QOBM ALUIZ PALHETA 
RODRIGUES,  MF: 54185206-1, que visa apurar  a conduta do suboficial,  SUBTEN BM EDGARD 
CORRÊA DO AMARAL,  MF: 5211492/1, o qual foi nomeado presidente do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado instaurado por meio da portaria nº 003 – Gab Cmdº - 2º SGBM, de 09 de julho  
de 2013, o qual deixou de instruir o procedimento que lhe fora encaminhado e, sobretudo, retardando 
a  entrega  dos  procedimentos  à  autoridade  competente  no  mais  curto  prazo  sem  apresentar 
justificativas  plausíveis  para  o  atraso,  fato  este  que  vem  provocando  transtorno  à  administração 
bombeiro militar;

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

Disciplinar Simplificado, concordar que  não há indícios de crime comum nem militar,  mas pelas 
provas presentes nos autos ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar, por 
parte SUBTEN BM EDGARD CORRÊA DO AMARAL, MF: 5211492/1;

Ficou comprovado que o militar recebeu determinação formal para presidir os autos 
de PADS,  Portaria nº 003 – Gab Cmdº - 2º SGBM, de 09 de julho de 2013, publicado em Boletim 
Interno da UBM nº 026, de 12 de julho de 2013, o qual o acusado ás fls. 24, dos autos, confirma que  
recebeu os autos pela voluntária Civil Elisângela.

O  militar  ainda  foi  advertido  do  atraso  na  entrega  do  mesmo  por  meio  do 
memorando nº 05/2014, de 24 de janeiro de 2014, folha 05 dos autos, informa que no período esteve 
de licença a saúde por dois meses, nesse ínterim deveria ter comunicado seu comandante da unidade 
para solicitar sobrestamento dos trabalhos, caso que não o fez.

Alega ainda que não sabia como proceder os trabalhos, mas o art. 7º, § 2º, da lei  
6.833/2006, é claro ao informar que é dever do militar, “cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, 
solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão”. 

Sendo  que  o  acusado  passou  pelo  Curso  de  Sargentos  bem como Curso  de 
Aperfeiçoamento  de  Sargentos,  onde  a  disciplina  confecção  e  instrução  de  processos  e 
procedimentos é matéria obrigatória para os cursos, descabida a alegação que não teve tal instrução, 
pois o mesmo passou por tais cursos, caso contrário não teria chegado a Graduação de Subtenente  
Bombeiro.

Sendo que suas alegações não são plausíveis para o atraso na entrega do mesmo, 
o  qual  teve  um atraso  de um ano e  três  meses,  prejudicando a  colheita  das  provas  e  causada 
transtornos a administração bombeiro militar.

 Com a sua conduta não atuou com profissionalismo, quando não cumpriu as leis e 
as normas legais e a missão a qual lhe foi confiada na esfera de suas atribuições, quando retardou e 
atrasou  sem justo  motivo  a  entrega  do  procedimento  ao  qual  foi  encaminhado,   bem como não 
comunicou  ou  apresentou  justificativa  plausível  para  o  atraso,  onde  o  grande lapso  temporal  da 
conclusão do respectivo procedimento, gera transtornos a administração bem como prejudica a busca 
da veracidade dos fatos e os crimes e transgressões caso constatadas podem ensejar a prescrição 
dos mesmo.

Com sua conduta violou os preceitos da ética e disciplina bombeiro militar, e ao 
analisar  os  antecedentes  do transgressor lhe  são  favoráveis  por  tem bom comportamento;  As 
causas que determinaram a transgressão não lhe são favoráveis pois não cumpriu a missão a 
contendo que lhe foi  encaminhada;  A natureza dos fatos e os atos que a envolveram lhe são 
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favoráveis, pois o mesmo, entregou àquele autos de processo mesmo com atraso no decorrer da 
instrução deste processo o qual o mesmo é acusado;  As consequências que dela possam advir 
não lhe são favoráveis pois incide para a indisciplina no CBM/PA e gera transtorno ao bom andamento 
do serviço;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR SUBTEN BM 
EDGARD CORRÊA DO AMARAL, MF: 5211492/1, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, com as 
suas condutas não observou os preceitos contidos nos Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII,  
VIII, XI; e infringiu o Art. 37, incisos, XX, XXIV, LVII; 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. Ao comandante do militar para 
observar a fiel execução da sanção disciplinar após transcurso o prazo recursal;

2  – O  comandante  do  militar  deve  cientificar  o  acusado  em  48h  da  sanção 
disciplinar, observar que a punição só deverá ser aplicada após a conclusão do processo licitatório 
que  determinará  o  fornecedor  da  alimentação  aos  militares  que  estejam, cumprindo  punição 
disciplinar,  conforme parecer n° 144/2015- PGE, publicado no Boletim Geral nº 096, de 27 de 
maio de 2015, após regularização, aplicar a devida punição, 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, 03 de julho 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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