
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 07 DE AGOSTO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 138

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 08 DE AGOSTO DE 2015 (SÁBADO)
Superior de Dia TEN CEL BM MURILO
Supervisor de Área CAP BM JEFERSON

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM FRANCO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NETO

Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

SERVIÇO PARA O DIA 09 DE AGOSTO DE 2015 (DOMINGO)
Superior de Dia TEN CEL BM BAIA
Supervisor de Área CAP BM PINHEIRO

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM GONÇALVES
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MONTEIRO

Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

SERVIÇO PARA O DIA 10 DE AGOSTO DE 2015 (SEGUNDA-FERIA)
Superior de Dia TEN CEL BM FRANCÊS
Supervisor de Área CAP BM ERIVALDO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BRUNO
2º Turno: CAP BM NERUDA

Oficial de Dia ao QCG CAP BM MARCELINO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM GUITARRARA

Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

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

Aprovo as Ordens de Serviços exaradas pelo 2º GBM – Programa Escola da Vida – 
Polo Castanhal.

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  005/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (SESC RECREANDO), realizado no dia 13 de maio de 2015

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  006/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (OLIMPÍADAS RECREATIVAS), realizado no dia 20 de maio de 2015, no 
Espaço Cultural e Esportivo do SESC/Castanhal. 

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  007/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (SESC RECREANDO), realizado no dia 27 de maio de 2015.
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ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  008/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (SESC RECREANDO), realizado no dia 10 de junho de 2015.

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  009/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (SESC RECREANDO), realizado no dia 24 de junho de 2015

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  010/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (COPA SAF DE NATAÇÃO 2015), realizado no dia 14 de junho de 2015, 
no SESI/Castanhal.

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  011/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO 1º SEMESTRE DO 
PEV/2º GBM/CASTANHAL NA AGROVILA DE PACUQUARA/APEÚ ), realizado no dia 25 de junho de 
2015, na agrovila de Pacuquara/Apeú.

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  012/2015  -  Referente  a  participação  dos  militares 
instrutores do PEV no evento (ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES LETIVAS DO 1º SEMESTRE DO 
PEV/2º GBM/CASTANHAL NA PRAIA DO CRISPIM), realizado no dia 27 de junho de 2015.

(Fonte: Ofícios nº 245, 246, 247, 248, 249,250, 251 e 253- ARSC/CBMPA) 

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

1 - FÉRIAS - CONCESSÃO
Concedo a contar do dia 10AGO2015, ao 1º SGT BM MOISÉS DANTAS SOUZA, 

da AJG/QCG, 15 (quinze) dias restantes do período de férias regulamentar relativo ao ano de 2013, 
deixado de gozar por necessidade do serviço,  conforme fez público o BG nº 03,  de 06JAN2015. 
Apresentação: 26AGO2015. 

(Fonte; Ofício snº/2015 - AJG)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

OFÍCIO. Nº 239/2015 – DIEOP/DIM/CBMPE
Recife-PE, 26 de junho de 2015.
Ao Exmo. Senhor  NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Assunto:  EDIÇÃO  DO  VOLUME  1,  NÚMERO  2  DA  REVISTA  FLAMMAE. 

INFORMA

Cumprimentando  Vossa  Excelência,  versa  o  presente  expediente  em  informar 
sobre  a  edição  do  volume  1,  número  2  da  Revista  FLAMMAE,  Periódico  Técnico  Científico 
recentemente instituído no Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, com o objetivo de divulgar 
pesquisas  e  estudos  que  contemplem  as  várias  faces  (Tecnologia  de  Combate  a  Incêndios,  
Atendimento  Pré-Hospitalar,  Busca  e  Salvamento,  Defesa  Civil,  Gerenciamento  de  Riscos  e 
Emergências, Educação Corporativa, entre outras) do labor dos Bombeiros no Brasil e no Mundo. 

Considerando que a revista em sua versão “on-line” está disponível no endereço 
http//revistaflammaecbmpe.wix.com/revistaflamma, estando prevista para o dia 02 de julho (Dia do 
Bombeiro Brasileiro) a publicação da nova edição.

Considerando  que  o  debate  técnico  científico  de  nossas  atividades  é  uma 
necessidade corporativa, buscando o aperfeiçoamento de nossos serviços.

Solicito que tal informação seja divulgada aos militares subordinados, conclamando 
aqueles que possuem trabalhos e pesquisas, que se enquadrem nas normas de publicação, que os 
submeta por meio do site acima divulgado, para análise do Conselho Editorial e Revisor e possível 
publicação.

MANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA CUNHA FILHO – Cel BM
Comandante Geral
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OFÍCIO. Nº 093/2015 – CBMDF/GABCG
Distrito Federal, 13 de julho de 2015.
Ao Exmo. Senhor NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Assunto: Agradecimento e impossibilidade de comparecer a cerimônia
Ref.: Ofício 69/2015 – Cmdº/CBMPA

Senhor Comandante Geral,
Agradeço e me sinto honrado pelo fato de ter sido condecorado com a “Medalha do 

Mérito D. Pedro II” desse Corpo de Bombeiro Militar.
Entretanto, infelizmente não foi possível comparecer à cerimônia de condecoração 

em virtude de compromissos alusivos às comemorações ao Dia Nacional do Bombeiro que ocorreram 
nesta Capital, fatos que me impediram de me afastar do Distrito Federal.

Mais uma vez agradeço a condecoração e me coloco à disposição para o que for 
necessário.

Atenciosamente,

HAMILTON Santos Esteves Júnior – Coronel QOBM/Comb.
Comandante-Geral

OFÍCIO. Nº 185/2014 – CMTJ/ADM.
Belém, 30 de julho de 2014.
Ao Senhor MAJ QOBM NEY TITO DA SILVA AZEVEDO

Cumprimentando-o e aproveitando o presente, informo a Vossa Senhoria, que a 
missão realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2014, referente a realização do Curso de Formação de  
Brigadista de Incêndio (CBI) – Treinamento Básico, para os servidores e colaboradores do TJE°PA, foi 
realizado com êxito e considerado um sucesso pelos membros deste Tribunal e desta Coordenadoria  
Militar.

Sendo assim, compartilho com Vossa Senhoria tal feito e manifesto meus sinceros 
agradecimentos pelo empenho e colaboração desse comando e de seus subordinados na execução 
do evento citado, sem os quais não seria possível receber os comentários honrosos de parabenização 
que nos foram direcionados, valendo ressaltar que tais conhecimentos são de grande importância 
para a preservação da vida e do patrimônio, bem como para reduzir as consequências sociais dos 
sinistros  e  dos  danos  ao  meio  ambiente  e,  sobretudo,  como  oportunidade  de  diminuirmos  as 
distâncias entre Poder Judiciário e o CBMPA, estreitando os laços profissionais e de amizade.

Outrossim, encaminho 09 (nove) certificados anexos do Curso supracitado, para 
que após assinatura de Vossa Senhoria os mesmos seja, devidamente entregues aos concluintes.

Cordialmente,

Jean Marcel da Costa Salim – CEL PM 
Coordenador Militar do TJEPA

OFÍCIO. 009/2015 – GQPR/CPPT/DPOT/SETUR
Belém, 21 de julho de 2015.

Senhor Comandante,
O Governo do Estado por meio de suas Secretarias, em especial pela Secretaria 

de Turismo – SETUR, vem realizando inúmeras ações com o objetivo de implantar e dinamizar a Rota  
Turística Belém Bragança, que envolve os Municípios de: Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, 
Santa  Izabel,  Castanhal,  São  Francisco  do  Pará,  Igarapé-Açu,  Nova  Timboteua,  Peixe-Boi, 
Capanema, Tracuateua e Bragança, e que traz como principal atrativo cultural a história vivida na 
região interligada pela antiga Estrada de Ferro Bragança – EFB.

A Rota  Turística,  que  compreende  a  movimentação  em  Rodovias  Municipais, 
Estaduais e Federal, se tornou uma ação prioritária de Governo, por trazer projetos estruturantes de 
curto  prazo  que  visam  a  dinamização  econômica  da  Região  Nordeste  do  Pará,  impactada 
negativamente  com a  desativação  da  Estrada  de  Ferro  Bragança  em 1965.  Com a  recuperação 
asfáltica dessas vias, novas oportunidades voltam a surgir motivadas pela grande beleza da região,  
pela  produção diferenciada  e significativa  existente  que  passam a atrair  o  fluxo  de  pessoas que 
apenas se movimentava ao longo da BR 316.
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Considerando a dimensão alcançada pela ação conjunta e de construção coletiva 
por instituição Governamentais e não Governamentais, novos projetos e parcerias estão surgindo para 
o melhoramento dos municípios, que se estruturam como destinos turísticos.

Diante do exposto, e visando garantir um melhor atendimento tanto da população 
quanto aos visitantes e turistas no Municípios citados, e conforme conversa anteriormente realizada 
em audiência nas instalações do Comando-Geral com Vossa Excelência propomos a formalização da 
parceria entre a SETUR e o CBMPA para planejamento de ações conjuntas na área de qualificação.

Ficamos no aguardo de vosso posicionamento.
Atenciosamente,

ADENAUER GÓES 
Secretário de estado de Turismo

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Ao Ajudante Geral para publicar em BG
Ao  MAJ  BM  ROCHA  para  entrar  em  contato  com  o  responsável  para  as 

providências que requer o caso.

OFÍCIO. 08/2015-SEC/CULTURA/IBS
Santarém-PA, 21 de julho de 2015.

Senhor Comandante,
O Instituto de Apoio ao Meio Ambiente e a Vida Bom Samaritano  vem expressar 

sua  gratidão  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  pelo  apoio  concedido  a  este  instituto, 
destacando 08 (oito) militares músicos para participarem dos festejos dos 87 anos da Assembleia de  
Deus no Município de Santarém-PA.

1º TEN MOISÉS FREITA GONÇALVES – REGENTE;
SUBTEN – BARROS – CLARINETE;
SUBTEN – EDMAR – BOMBARDINO;
SUB TEN – CARMO – CLARINETE;
SUB TEN – ABREU – FLAUTA;
SUB TEN – OLIVEIRA – CLARINETE;
SUB TEN – CABRAL – TUBA;
SGT IVANILDO – TROMBONE.
A participação  dos  militares  músicos  dessa  Corporação  se  fez  um marco  nos 

festejos  desta  igreja,  tendo  repercussão  na  mídia  televisiva  santarena  e  foi  de  muito  proveito  
profissional aos músicos de nossa igreja e das instituições de ensino musical na Cidade de Santarém

PR. ANTÔNIO RUBENS MAURICIO DA SILVA
1º vice-Presidente- IBS

OFÍCIO SNº/2015 -  DA ASSEMBLÉIA DE DEUS.
Belém, 28 de julho de 2015
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO 

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Utinga, sito no Bairro Cidade 
Velha,  realizará  no  dia  11  de  setembro  de  2015,  uma  programação  3º  AVIVA NORTE  e  3º 
ANIVERSÁRIO DO TEMPLO PORTAL DA RENOVAÇÃO,  hoje  a  Assembleia  de  Deus Ministério 
Utinga  atinge  mais  de  300  ministros  do  evangelho  nessa  cidade  e  Estado  do  Pará.  Sendo  que 
participarão muitas igrejas e comunidades, e por esse motivo solicitamos: ao Senhor Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará a liberação da Banda de Música para abrilhantar o 
3º AVIVA NORTE.

Local do evento: TEMPLO PORTAL DA RENOVAÇÃO, Rua Cesário Alvim, nº 405 – 
Cidade Velha. Horário: das 19:00h às 22:00h.

Certo, de vosso desejo constante de contribuir, para o engrandecimento do reino 
de nosso Senhor  Jesus Cristo  desejamos,  que as ricas bençãos do céu,  sejam abundantemente 
derramadas sobre a Vossa Excelência.

Atenciosamente

Carlos Esaú Pereira – Pastor
Coordenador do Evento
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. A Ajudância Geral publicar em BG.
2. Ao Regente da Banda de Música para atender.

OFÍCIO. 033/AMAJME/15  (CIRCULAR)
Florianópolis, 23 de junho de 2015.

Senhor Comandante,
A  Associação  dos  Magistrados  das  Justiças  Militares  Estaduais  (AMAJME) 

realizará  nos  dias  19  e  20  de  novembro  do  ano  em  curso,  na  Cidade  de  Florianópolis,  o  “XV 
Congresso  Nacional  das  Justiças  Militares”,  no  auditório  “Deputada  Antonieta  de  Barros”,  da 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, sito na Rua Dr.  Jorge luz Fontes, nº 310, Centro, 
Florianópolis.

Solicito a divulgação do referido evento dentre as Unidades dessa Organização 
Militar, esclarecendo que no site da Associação – www.amajme-sc.com.br –, estão inseridas todas as 
informações do evento.

Na oportunidade renovo protestos de consideração e apreço.

GETÚLIO CORRÊA
Desembargador do TJ/SC e Presidente da AMAJME

OFÍCIO Nº 152-COMANDO MILITAR DO NORTE
Belém,PA, 06 de julho de 2015.
A sua Senhoria o Senhor 
Cel QOBM NAHUM FERNANDES DA SILVA
Assunto: Dia Nacional do Bombeiro Medalha do Mérito D. Pedro II

Senhor Comandante,
Em atenção ao Ofício nº 064/Cmdo, de 29 de junho de 2015, manifesto a minha 

satisfação de ter sido distinguido com Medalha do Mérito D. Pedro II, o que muito me orgulha, pessoal  
e profissionalmente.

Agradeço, portanto, a esse comandante pela consideração que valoriza, em muito, 
a própria Instituição que represento, o Exército Brasileiro, que tem como principal propósito trabalhar 
em prol  da sociedade paraense, fazendo o bem, particularmente em coordenação aos Órgãos de 
Segurança Pública e Defesa Social.

Por fim, cabe-me salientar que, infelizmente, por motivos de compromissos junto 
ao Alto Comando do Exército, em Brasília, tive que me ausentar da área justamente no período das 
festividades alusivas ao Dia Nacional do Bombeiro, o que, infelizmente, impediu a minha participação 
no evento, sabendo que a solenidade de imposição das medalhas foi coroada de pleno êxito.

Atenciosamente,

General de Exército OSWALDO DE JESUS FERREIRA
Comandante Militar do Norte

2 - DETERMINAÇÃO DO COMANDO OPERACIONAL DO CBMPA
Aos Comandantes de Unidade, Diretoria e Seção do CBMPA, deverão atentar para 

às  disposições  contidas  na  NORMA REGULAMENTADORA DOS  SERVIÇOS  OPERACIONAIS 
nº001/2014  (Portaria  nº  707,  de  26DEZ2014),  publicada  em  BG  nº  240  de  29DEZ2014, 
principalmente no que se refere abaixo:

CAPÍTULO III
DAS ESCALAS
Art. 13. A composição das escalas minímas estabelecidas aos serviços na função 

de chefia deve obedecer a diretriz e às normas existentes na Corporação, com o minimo de militares 
sugeridos a seguir:

I – de Superior de Dia, no mínimo 07 (sete) oficiais;
II – de Supervisor de Área, no mínimo 05 (cinco) oficiais;
III  – de Coordenador de Operações,  no mínimo 05 (cinco) oficiais por turno de 

serviço;
IV – de Perito de Incêndio de Dia, no mínimo por 05(cinco) oficiais;
V – de Encarregado de Inquérito Técnico, no mínimo 05 (cinco) oficiais;
VI – de Oficial de Dia, no mínimo 04(quatro) militares;
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VII – de Comandante de Socorro, no mínimo 04 (quatro) militares;
VIII – de Adjunto ao Oficial de Dia, no mínimo 03 (três) militares;
IX – de Comandante da Guarda, no mínimo 03 (três) militares;
X – de Chefe de Guarnição, no mínimo 03 (três) militares;
XI – de Condutor e Operador de Viaturas, no mínimo 03 (três) militares;
XII – de Comunicante, no mínimo 03 (três) militares;
XIII – de Auxiliar da Guarnição, no mínimo 03 (três) militares; e
XIV – de Componente de Guarnição, no mínimo 03 (três) militares.
§ 1º A escala mínima dos serviços operacionais dos turnos em todas UBMs 

do CBMPA será equivalente a uma escala de 24x48 horas.
§3º As UBMs de Apoio, como ABM, CFAE e CSMV/MOP, terão suas escalas 

conforme suas necessidades específicas, não podendo contrariar a presente norma.
§ 6º o bombeiro militar que estiver lotado nos organismos do CBMPA, deverá 

concorrer dentro de seu posto ou graduação ás escalas dos incisos I. II. III, VI, VIII, IX, X e XI do  
presente artigo, independente de fazerem partes de outras escalas.

Art 14. As escalas de comandante de socorro serão compostas por:
§ 3º A UBM pode planejar  suas escalas internas por meio de alas de serviço 

para melhor ordenar, sendo que a ala que sai de serviço fica dispensada do expediente no dia 
seguinte  e  as  demais  deverão  se  fazer  presente  no  expediente  para  executar  as  missões 
internas das UBM. 

Art. 18. Os oficiais e praças de serviço em escalas extraordinárias deverão 
cumprir  expediente  normalmente  no  dia  seguinte,  independentemente  de  horário  e  função, 
exceto se forem dispensados pelo Comandante da UBM ou Comandante Operacional.

Parágrafo único. Toda escala de serviço ordinário ou extraordinário é missão 
de Estado, independentemente de intempéries, que possa surgir na execução da missão, ou 
seja, a missão deve ser cumprida.

3 – Fica designado o endereço eletrônico copmovimentacao@gmail.com para que 
todos os Bombeiros Militares possam se voluntariar, junto à BM/1 – COP., quanto ao interesse em 
trocar de UBM. Para tal, deve ser preenchido o formulário específico com dados mínimos necessários 
para o BM fazer parte do  Quadro de Movimentação em Tempo Real/QMETRE: Nome Completo, 
Posto/Graduação – QBMP, etc. Somente desta forma serão analisadas as solicitações encaminhadas 
para  o  e-mail.  O  QMETRE  terá  as  informações  utilizadas  diariamente,  e  constará  somente  o 
quantitativo de voluntário para movimentação por UBM. O objetivo principal é concentrar informações 
atualizadas à tropa,  sobre possíveis  permutas de militares entre  UBMs ou simples transferências 
individuais (por necessidade ou interesse próprio), conforme demanda da Corporação. O QMETRE 
será divulgado diariamente no site do CBMPA a partir de 24/06/2015. A transferência acontecerá de 
acordo com o Art. 05 do Decreto Estadual nº 2.400/1982 (Regulamento de Movimentação para Oficiais 
e Praças da Polícia Militar do Pará).

Ressalte-se,  que  as  referidas  mensagens  encaminhadas  ao  E-mail  não 
oficializam a transferência do militar. Dúvidas, contatar a BM/1 do COP. 988996496.

(Fonte: Ofício nº 191/2015 - COP)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA

A) Analisando os autos da Sindicância instaurado pela portaria nº 06/2014-SIND - 
Cmdº do 1º GBM de 01DEZ2014, cujo encarregado foi o  CAP QOBM João Batista  Pinheiro, MF 
5602238-1, que teve o intento de apurar os fatos contidos na parte especial do CAP QOBM Éden  
Neruda Antunes, a qual descreve ter ocorrido um desentendimento em seu serviço operacional no 
trem de socorro do 1º GBM no dia 12 de novembro de 2012, entre a guarnição de serviço composta 
pelo CB BM Araújo, CB BM Dilcinei, SD BM Heberton, e SD BM Fábio com o chefe da guarnição o 
3º SGT BM Maciel, no atendimento de contenção de paciente psiquiátrico. 

RESOLVO: 
1) Concordar com a conclusão a que chegou a encarregado da Sindicância de que, 

em face dos fatos apurados, não há indícios de crime, nem transgressão da disciplina bombeiro militar 
por parte dos seguintes militares: 3º SGT BM Maciel Peixoto da Silva, CB BM Jorge Luiz de Araújo 
Nogueira, CB BM Raimundo Dilcinei Lima de Brito, SD BM Heberton da Costa Bernardo e SD BM 
Fábio Costa de Paula, pois não há matéria probante que ratifique o constante na parte especial, de 
13nov2014 do CAP QOBM Neruda (fls.05,06). 
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2) Encaminhar à Assistência do Subcomando para publicação em Boletim Geral a 
presente solução de sindicância. A BM/2 do 1º GBM para providências; 

3) Arquivar a 1ª via dos autos da Sindicância na B/2 do 1º GBM. À B/2 do 1º GBM 
providenciar a remessa dos autos ao chefe da 2ª Seção 

Belém-PA, 13 de julho de 2015. 

José Ribamar Silva de Freitas– TCEL QOBM
Comandante do 1º GBM

B) Analisando os Autos da Sindicância instaurado pela Portaria nº 006/2015 – Sind. 
- SubCmdº Geral, de 03FEV2015, cujo o encarregado foi o Ten QOABM RR NAZARENO DIAS DE 
ALMEIDA, MF.3357708-2, que teve o intento de apurar os fatos contidos nos documentos que versam 
sobre uma possível recusa de atendimento pré-hospitalar por parte da GU da Resgate com base no 
Quartel do Comando Geral do CBMPA, no dia 08 de novembro de 2014.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado da Sindicância; e que 

em face dos fatos apurados, não há indícios de crime de natureza militar ou comum; tampouco de 
transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar  por  parte  da  GU  da  Vtr  Resgate  de  serviço  no  dia 
08NOV2014 (Base – QCG), bem como, a suposta vítima manifestou em seu termo de declaração o 
seu  desinteresse  na  instrução  do  procedimento,  alegando  que  sempre  foi  bem atendido  quando 
precisou dos serviços do Corpo de Bombeiros;

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, 08 de julho de 2015.

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

C) Analisando os Autos de Sindicância procedido por determinação deste comando 
por meio da Portaria nº001/2015 de 28 de janeiro de 2015- 1º GBM, cujo sindicante nomeado foi o 2º 
SGT BM Márcio Pessoa Abreu, tendo o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos referentes 
aos danos ocorridos ao fardamento do SD BM Cleyton da Silva Albuquerque, MF 57217987-1, onde 
no dia 03 de dezembro de 2014, por volta das 16h, no local da ocorrência houve uma explosão com o 
produto químico cloro, ocasionando a possível perda de seu prontidão.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o sindicante, pois de acordo com as 

provas testemunhais  carreadas nos autos,  no dia 03 de dezembro de 2014 por volta das 16h, à 
Guarnição da VTR ABS-16 durante o atendimento de uma ocorrência envolvendo produtos perigosos, 
no Quartel  do Exército  Brasileiro,  localizado na Avenida Gentil  com 14 de março foi  exposta em 
contato com direto com o produto cloro. Sendo que, o SD BM SD BM Cleyton da Silva Albuquerque, 
MF 57217987-1 teve sua seu uniforme deteriorado, em decorrência de uma explosão do produto 
químico supracitado (fls 16, 19, 23, 30, 39, 47). Tal fato é ratificado pelo livro de partes do oficial de dia 
nº de 03 de dezembro de 2014, no qual na alínea “i” do item Participação (fl. 43).

2) Remeter a 2ª via e Solução da presente Sindicância ao Subcomando Geral, para 
conhecimento e publicação em Boletim Geral da presente solução. 

3) Remeter uma cópia da Solução da presente Sindicância ao Diretor de Pessoal 
do CBMPA, para que sejam tomadas as medidas administrativas necessárias para a concessão do 
auxílio correspondente ao valor de 01 (um) soldo ao  SD BM Cleyton da Silva  Albuquerque,  MF 
57217987-1, em função dos prejuízos sofridos na ao seu fardamento.

4)Arquivar a 1ª via dos Autos da Sindicância na 2ª seção do 1º GBM. 
Registre-se e Cumpra-se.
Belém-PA, 13 de julho de 2015. 

José Ribamar Silva de Freitas – TCEL QOBM
Comandante do 1° GBM
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D)  Analisando  os  Autos  da  Sindicância procedido  por  determinação  deste 
Subcomando Geral do CBMPA, por meio da Portaria nº 014/2015 – Subcmdº Geral, de 24 de fevereiro 
de 2015, cujo o sindicante foi o 2º Sgt  BM ORIVALDO NASCIMENTO CARRERA, MF: 5654890-1, 
que teve por escopo apurar todas as circunstâncias dos fatos que constam nos documentos anexos, 
que versam sobre possíveis desentendimento familiar entre o Sr. Gildo Nazareno Peixoto da Silva e o 
seu irmão 3º Sgt BM Maciel Peixoto da Silva - MF: 5210470-1, no dia 25/01/2015;

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

em face dos fatos apurados que constam nos autos, não há indícios de autoria do crime militar/comum 
ou de transgressão da disciplina por parte do 3º Sgt BM Maciel Peixoto da Silva, pois pela análise dos 
autos,  não  constam evidencias  de  que  o  sindicado  tenha  executado  crime de  lesão  corporal  ou 
tentativa  de  homicídio  ou  tenha  participado  deles,  portanto,  inexistindo  prova  da  autoria  ou 
participação;

2) Arquivar a 2ª via dos Autos da Sindicância na 2ª Seção do EMG. À Assistência 
do Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

3) Publicar em Boletim Geral a presente Solução da Sindicância. À Ajudância Geral 
para providências;

Belém-PA, 19 de julho de 2015.

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

E)  Analisando  os  Autos  da  Sindicância procedido  por  determinação  deste 
Subcomando Geral do CBMPA, por meio da Portaria nº 007/2015 – Subcmdº Geral, de 04 de fevereiro 
de  2015,  cujo  oficial  sindicante  foi  o  CAP QOBM RR LUIZ  CARLOS MARTINS DA SILVA,  MF 
3382230-2,  que  teve  por  escopo  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  que  constam  nos 
documentos anexos, que versam sobre possíveis comentários inoportunos feitos pelo despachante do 
CIOp.  Cb BM Nelson Lobato  Abreu, MF: 5623472-1,  no dia 23/11/2014, em desfavor do  1º TEN 
QOBM José Maria da Silva Neto, MF: 54185190-1 (Comandante da VTR ABS 16).

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

em face dos fatos apurados que constam nos autos, há indícios de transgressão da disciplina por  
parte do Cb BM Nelson Lobato Abreu, ao tecer comentários inoportunos a um superior hierárquico de 
acordo com os incisos X, CXIII, CXV, CXVI e CXVIII do art. 37 da Lei nº 6.833, de 13/02/2006;

2) Determinar a confecção de portaria para instauração do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado, para apurar a conduta do militar acima citado, em virtude do mesmo ter, em 
tese, violado valores, preceitos e deveres éticos bombeiro militar. À Assistência do Subcomando Geral 
para providências;

3) Publicar em Boletim Geral a presente Solução da Sindicância. À Ajudância Geral 
para providências;

4) Arquivar a 2ª via dos Autos da Sindicância na 2ª Seção do EMG. À Assistência 
do Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

Belém-PA, 15 de julho de 2015.

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

2 – ATO DO 14° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MILITAR
PORTARIA N° 003/2015- PADS - 14° GBM - TAILÂNDIA-PA, 13JUL2015.

ANEXOS:
01(uma) portaria n° 002/2015 – PADS –CMD do 14 GBM- Tailândia e seus anexos;
01(um)   ofício  n°  001/2015-  PADS,  do  SUBTEN BM FIGUEIREDO,  solicitando 

substituição de presidente de PADS.
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O  Comandante  do  14°  GBM  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são 
conferidas em legislação peculiar, conforme solicitado em ofício n°001/2015- PADS, do SUBTEN BM 
LUCIVALDO CHAGAS FIGUEIREDO SANTOS, referente à solicitação de substituição de Presidente 
do PADS instaurado por meio da Portaria n° 002/2015-PADS-Cmd° do 14°GBM, de 26 de janeiro de 
2015 publicada no Boletim Geral n° 72 de 22ABR2015.

RESOLVE:
Art. 1° Substituir o SUBTEN BM LUCIVALDO CHAGAS  FIGUEIREDO SANTOS, 

MF 7008252-1,  como presidente  do PADS,  instaurado  por  meio  da  portaria  n°  002/2015-  PADS- 
Comando do 14° GBM, de 26 de janeiro de 2015 publicada no Boletim Geral n° 72 de 22ABR2015.

Art. 2°- Nomear o 1° SGT BM LEOPOLDO LUIZ BATISTA LIMA, MF: 2430321-1, 
como presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art.3° -  O presidente deverá observar  as orientações formalizadas por meio do 
ofício n° 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral n° 128, de 14 de julho de 2008;

Art.4°  -  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 AUGUSTO SILVA SOUTO- CAP QOBM
Respondendo pelo Comando do 14° GBM-Tailândia

3 – ATO DO 3º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR
PORTARIA Nº 002/2015 – 3º GBM - ANANINDEUA/PA, 29 DE JULHO DE 2015.
ANEXOS:
Parte s/n° do SD BM RONNEY, de 15JUL2015.

O Comandante do 3º  GBM no uso de suas atribuições legais  e  tendo tomado 
conhecimento  do  documento  anexo,  com  intuito  de  apurar  a  conduta  do  SD  BM Cássio  Júnior 
LOBATO Carneiro, MF 57189285/1, por ter em tese, usado de má-fé ao firmar um contrato de compra 
e venda de um automóvel, não transferindo para o seu nome o financiamento no banco e o veículo no 
DETRAN/PA, e se negando a fazê-lo, bem como deixou de pagar a parcela devida ao proprietário SD 
BM RONNEY de Souza Barbosa, também não pagou o licenciamento anual e o IPVA do veículo, e 
ainda, se negando a devolver o mesmo, causando com isso transtornos e responsabilidades legais ao 
SD BM Ronney que está com o seu nome comprometido, conforme participação do SD BM RONNEY.

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

circunstâncias dos fatos.
Art.  2º  - Nomear  o  TEN  QOBM  RAFAEL  BRUNO  FARIAS  REIMÃO, MF 

55588155/2, como encarregado da Sindicância, delegando-lhe às atribuições que me competem.
Art. 3º - O oficial sindicante deverá observar as orientações formalizadas por meio 

do ofício n° 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008.
Art.  4º  -  Estabelecer  o  prazo  legal  de  15  (quinze)  dias  para  a  conclusão  dos 

trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5° - Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Reginaldo PINHEIRO dos Santos – TEN CEL QOBM 
RG 1456068 - Comandante do 3º GBM

4 - 12º SUBGRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 
PORTARIA N° 035/2015 - BRAGANÇA-PA, 09 DE JULHO DE 2015.
ANEXOS: 
Parte s/n° - 2015, do 3° Sgt QBMP-01 RG 2343641 JÚLIO CEZAR LIMA COSTA, 

MF 5601088-1,  de 02 de junho de 2015 e Cópia Autêntica n° 080/ 2015,  do Livro  de Partes do 
Graduado de Dia ao 12° SGBM, de 02 de junho de 2015.
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O Comandante do 12° SGBM, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 
legislação militar vigente, bem como nos termos do art. 10, alínea “A” do Código de Processo Penal 
Militar. E tendo tomado conhecimento dos documentos anexos, acerca de uma possível prática de 
violência  verbal,  injúria,  desacato  e  calúnia  contra  superior  hierárquico  por  parte  do  Sd  BM RG 
5584594 JEFFERSON CLEITON SANTOS LINHARES, MF 57217879-1.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de INQUÉRITO POLICIAL MILITAR para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos;
Art. 2º - Nomear o 1° Ten QOBM RG 4310659 MAURINEI FERREIRA ALVES, MF 

57173847-1, como encarregado do IPM, 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 - Incluir nos autos do processo a ficha disciplinar atualizada do militar; 
Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 40 (quarenta) dias para a conclusão dos 

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

ADOLFO LUIS MONTEIRO LOPES – Cap QOBM
Comandante do 12º SGBM – Bragança 

5 - PEDIDO DE CONVERSÃO DE PUNIÇÃO DISCIPLINAR
REQUERENTE: CLAUDECY FERNANDES DA LUZ, MF: 5827302-1.

ASSUNTO: Solicitação de Conversão de Punição Disciplinar de Ato Administrativo 
referente  a  Portaria  nº  062/2014,  SUBCOMANDO GERAL, de 15/09/2014,  que  culminou  com a 
punição do  CB BM  CLAUDECY FERNANDES  DA LUZ,  MF: 5827302-1. Com  11 (onze)  dias de 
PRISÃO.

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

qual teria deixado de observar o regulamento ao qual encontra-se submetido, assinando documento 
sem ter efetuado vistoria, conforme declaração do próprio militar, e após apuração com juntada de 
documentos e inquirição de testemunhas nos autos de processo ao qual impetra o recurso, foi punido 
com 11 (onze) dias de prisão;

O recorrente entrou com pedido de conversão da punição disciplinar solicitando 
que: “Considerando que diante dos fatos expostos é que solicito a conversão da punição imposta em 
serviço extraordinários”.

II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo a presente solicitação de conversão de punição disciplinar  protocolado 

perante  este  Subcomandante  Geral,  e  preenchido  os  requisitos  da  legitimidade para  recorrer,  do 
interesse ou prejuízo mas prejudicado a adequabilidade, recebo como tempestivo, passo a decidir;

III- DA SOLICITAÇÃO DA CONVERSÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR.
O recorrente entrou com pedido de conversão de punição disciplinar aplicada nos 

Autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, Portaria nº 062/2014, de 15 de setembro 
de 2014.

Ao analisar a solicitação da conversão, constata-se que o militar não preenche os 
requisitos da adequabilidade esculpido no Art. 61, § 4º, haja vista o mesmo já ter interposto recurso de  
Reconsideração  de  Ato,  que  já  foi  analisado,  conforme  publicado  no  Boletim  Geral  nº  101,  de 
03/06/2015, sendo mantida a aplicação da punição em 11 dias de Prisão.

Desta feita não preenche o requisito do pressuposto recursal tal solicitação.

IV – CONCLUSÃO
1) Indefiro o pedido de conversão da punição disciplinar, por não preencher os 

requisitos do Art. 61, § 4º, da Lei 6.833/2006.
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2) O comandante do militar deve cientificar o acusado em 48h do indeferimento da 
solicitação da conversão disciplinar, devendo observar que a punição só deverá ser aplicada após 
a determinação da empresa, por meio de processo licitatório, que servirá à alimentação aos militares 
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 e cumpra-se.
Belém-PA, 30 de julho de 2015.

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

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

por  determinação  deste  Subcomando  Geral  do  CBMPA,  instaurado  por  meio  da Portaria 
nº028/2015/PADS. Subcmdº. Geral, de 19 de fevereiro de 2015, sendo nomeado o 3º SGT BM FELIPE 
RAMOS DE MORAES, MF: 5398622-1, que visa apurar as informações nos autos de Sindicância 
portaria nº 015/2014 – 11º SGBM/I, de 06 de junho de 2014, o qual versa sobre a conduta do CB BM 
PAULINO CARNEIRO LOPES, MF: 5397812-1, e do SD BM ADRIANO DE SOUZA PINHEIRO, MF: 
57218380-1, os quais teriam, em tese, trabalhado mal em suas funções, no horário do plantão, no dia 
18 de maio de 2014, no quartel do 11º SGBM/I;

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 CB BM PAULINO CARNEIRO LOPES, MF: 5397812-1;

Ficou comprovado que o acusado juntamente com o CB Auxiliar da GU do 11º 
SGBM/I, no dia 17 para o dia 18 de maio de 2014, modificaram a escala de serviço de Rondante e 
Comunicante  ao  11º  SGBM/I,  sem  o  conhecimento  de  quem  de  direito,  tendo  ainda  o  acusado 
assumido o serviço de Rondante em substituição ao CB Auxiliar no horário da 00h00 às 02h00, onde 
neste horário, foi efetuado a obstrução da câmera de monitoramento nº 02, próximo do refeitório, por 
um elemento desconhecido até o momento, fl. 23 dos autos, fato que trouxe prejuízos a guarda das 
dependências do QCG, haja vista ficar propício a ação contra o patrimônio sem contudo saber o 
possível autor, com sua conduta trabalhou mau, e não observou ar normas e regulamento ao qual 
encontra-se submetido.

Em sua defesa alega que sofre de insônia e por este motivo se prontificou em 
dobrar seu quarto de hora, mas infringiu o art. 222, do RISG-R1, pois não teve autorização de seu 
comandante imediato fiscal de dia para tal procedimento.

Em relação ao SD BM Adriano de Souza Pinheiro,  ao analisar  a  sua conduta, 
verificou-se que o mesmo assumiu o serviço de Comunicante ao 11º SGBM/I, do dia 17 para o dia 18  
de maio de 2014, somente às 04h40, em razão de ter recebido ordem expressa do CB Auxiliar da GU 
no dia, em virtude da adequação dos horários que foi realizado para minimizar a carga de serviço 
entre  os integrantes da guarnição,  não sendo constatado transgressão da disciplina por  parte  do 
militar citado haja vista, que somente cumpriu determinação do CB Auxiliar da GU.

 Quanto ao acusado  CB BM PAULINO  CARNEIRO  LOPES,  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, e não comunicou seu superior imediato alteração do serviço 
ao qual o mesmo deveria estar ciente, bem como não estava atento no seu quarto de ronda. 

Atenua-se pelo fato do militar ser cumpridor de seus deveres e desempenhar todas 
as demais missões a qual lhe foi encaminhada e confiada, mas 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 incumbida; A natureza dos fatos e os 
atos que a envolveram não são favoráveis, pois a mudança do horário de ronda, prejudicou a busca 
e identificação da pessoa que teria entrado nas dependências do QCG e obstruído uma das câmeras 
de monitoramento;  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;
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1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBMPA, PUNIR CB BM PAULINO 
CARNEIRO LOPES, MF: 5397812-1; com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, com as suas condutas não 
observou os preceitos contidos nos Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII, XI; e infringiu o Art. 37, 
incisos, XXIV, LVIII; 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 punição deverá ser aplicada na unidade do militar;

2  – O  Comandante  do  militar  deve  cientificar  o  acusado  em  48h  da  sanção 
disciplinar,  deve  observar  que  a  punição  só  deverá  ser  aplicada  após  a  determinação  da 
empresa, por meio de processo licitatório, que servirá à alimentação aos militares 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, 07 de agosto 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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