
  
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 24 DE AGOSTO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 149

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

SERVIÇO PARA O DIA 25 DE AGOSTO DE 2015 (TERÇA-FERIA)
Superior de Dia MAJ BM ÁTILA
Supervisor de Área CAP BM  DINIZ

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM MARTINS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM REZENDE
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

SEM ALTERAÇÃO

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

A) PORTARIA Nº 735 DE 20 DE AGOSTO DE 2015
O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar. 

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o Oficial abaixo na seguinte função:
I  – Presidente  da  Comissão  Permanente  de  Controle  Interno  –  TCEL  QOCBM 

Petrônio Maranhão dos Santos Lima, MF: 5185858-1; 
Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor a contar de 1º de agosto de 2015.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e 

Coordenador Estadual de Defesa Civil 

B) PORTARIA Nº 736 DE 20 DE AGOSTO DE 2015

O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 
de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar. 

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar os oficiais abaixo das seguintes funções:
I – Comandante do 9º GBM/Altamira - MAJ QOBM FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, 

MF: 5749115-1;
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II - Comandante da 1ª SBM/INFRAERO BELÉM - MAJ QOBM VALTENCIR DA SILVA 
PINHEIRO, MF: 5704499-1;

Art. 2º – Nomear os oficiais abaixo nas seguintes funções:
I – Comandante do 9º GBM/Altamira - MAJ QOBM VALTENCIR DA SILVA PINHEIRO, 

MF: 5704499-1;
II  -  Comandante  da  1ª  SBM/INFRAERO BELÉM -  MAJ QOBM GERSON LOPES 

RAPOSO JUNIOR, MF: 5749107-1;
III - Comandante da 4ª SBM/INFRAERO SANTARÉM - MAJ QOBM FRANCISCO DA 

SILVA JUNIOR, MF: 5749115-1;

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor a contar da data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e 

Coordenador Estadual de Defesa Civil 

2 – DIÁRIO OFICIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 
PORTARIA - CEDEC 
PORTARIA Nº 552 DE 24 DE JUNHO DE 2015. 
Conceder diárias completas aos servidores conforme Planilha anexa ao processo. No 

valor  total  de  R$ 257.782,50  (duzentos  e  cinquenta  e  sete  mil,  setecentos  e  oitenta  e  dois  reais  e  
cinquenta  centavos),  por  estarem se deslocando aos municípios:  Salinópolis,  Marapanim,  Maracanã, 
Castanhal,  Bragança, Barcarena, Abaetetuba, Cametá, Soure, Salvaterra, Marabá, Santarém, Itaituba, 
Mosqueiro e Tucuruí, no período de 03/07/2015 a 04/08/2015, tendo em vista a efetivação de medidas de 
segurança voltadas à população durante o veraneio/2015. NAHUM FERNANDES DA SILVA - CEL QOBM 
COMANDANTE  GERAL DO  CBMPA e  COORDENADOR  ESTADUAL DE  DEFESA CIVIL  Protocolo 
866153 

(Fonte: Diário Oficial nº 32955 de 21 de Agosto de 2015)

3 – OFÍCIO TRANSCRIÇÃO 
A) Sr. Comandante Geral
Honrado em cumprimentar V.Exª, e considerando que esta Casa Militar irá realizar um 

Curso Internacional de Segurança de Autoridades no período de 14 a 25 de setembro de 2015, nesta 
cidade de Belém, Estado do Pará,  venho solicitar  que V.Exª,  verifique a possibilidade de autorizar  a 
liberação de instrutores da disciplina “Salvamento aquático e Combate a incêndio”, no dia 17/09/2015.

Outrossim, informo que fora feito contato prévio com o MAJ BM NETO e MAJ BM 
SILVA JUNIOR, os quais sinalizaram positivamente quanto a solicitação.

Para possíveis esclarecimentos disponibilizo o número 98883-2807( MAJ PM Bassalo 
– Diretor de Operações da CMG) e o e-mail dop.cmg.pa@gmail.com.

Respeitosamente,

CÉSAR MAURÍCIO DE ABREU MELLO – TEN CEL QOPM
Chefe da Casa Militar da Governadoria

(Fonte: Ofício nº 266/2015 – Dir. Oper. /CMG)

B) A sua Senhoria o Senhor MAJ QOBM Evaldo Bastos Ferreira( Representante do 2º 
Grupamento de Bombeiro Militar de Castanhal- PA)

Comandante do 2º Grupamento de Bombeiro Militar de Castanhal
Travessa Floriano Peixoto, nº1716- Castanhal/PA Bairro: Pirapora
Assunto: Concessão de Diploma de Colaborador Emérito do Exercito
Senhor,
1 A concessão do Diploma de Colaborador Emérito do Exército foi aprovada por meio 

da Portaria nº 280, de 30 de abril de 2018, considerando a necessidade de reconhecer personalidades e 
Instituição civis, brasileiras ou estrangeiras, militares de reserva, reformados e integrantes das Forças 
Armadas e Auxiliares, pelos serviços relevantes e prática de ações destacadas, em prol do interesse e do 
bom nome do Exército Brasileiro.
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2 Materializando o reconhecimento e a gratidão da Força Terrestre,  o Diploma de 
Colaborador Emérito, honraria pessoal,  distingue personalidades possuidoras de elevado conceito, no 
seio da sociedade onde vivem e trabalham, e que tenham prestado assinalados serviços só Exército ou 
viabilizado novas relações de amizade e cooperação com Instituições civis ou militares, elevado, em 
consequência, o prestígio da Instituição.

3 Assim, por meio deste documento, simples e direito,  tenho a honra e a elevada 
satisfação  de  comunicar  que  o  Comando  Militar  do  Norte  decidiu  outorgar  a  V  Sa  o  Diploma  de 
Colaboradores Emérito do Exército.

4 Por fim, transmito a V Senhoria os cumprimentos dos integrantes do Comando0 
Militar  do Norte  e  dos integrantes da 8°  Região Militar,  adiantando que a solenidade de entrega da  
honraria está prevista para ocorrer ás 9:00 horas, do dia 25 de agosto de 2015, no Quartel do 2º Batalhão  
de Infantaria de Selva (2º BIS), nesta capital.

Atenciosamente,

General de Exército OSWALDO DE JESUS FERREIRA
Comandante Militar do Norte

(Fonte: Ofício nº 151/2015 – E7/CMN)

4 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Concedo ao SD BM MARCELO PAIXÃO FLEXA  dispensa médica de 02(dois) dias a 

contar do dia 18 Agosto de 2015. apresentação: 20 de Agosto de 2015.
(Fonte: Atestado Médico nº 04348742)

5 – LICENÇA PATERNIDADE – CONCESSÃO 
Concedo ao SD BM HERNANE DE SOUZA LEITÃO JUNIOR o gozo de 05(cinco) dias 

de Licença Paternidade a contar do dia 06 Agosto de 2015. apresentação: 11 de Agosto de 2015.
(Fonte: Ofício nº 217/2015.- Gab. Cmdº GM/AL)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 -  PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO

A) Portaria nº 067 – Belém-PA, 17 de agosto de 2015.
Anexo:  Cópia da solução de IPM referente à portaria n° 027/2014 – IPM – Subcmdº 

Geral, de 30 de dezembro de 2014.
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições 

legais e tendo tomado conhecimento do documento em anexo, que versa sobre a conduta dos militares : 
2º SGT BM LUIS ALBERTO SOARES DA PAIXAO MF: 5620570-1, e  2° SGT BM RAIMUNDO SAVIO 
LOBATO DE SOUZA MF: 5124441-1, os quais, em tese, concorreram para o incidente ocorrido no dia 25 
de dezembro de 2014, envolvendo a VTR ABT 13 pertencente ao 4º SGBM/I, que ficou atolada na praia 
do Farol Velho no Município de Salinópolis/PA, no atendimento de ocorrência de capotamento de um 
veiculo, tendo como consequência a submersão total da referida VTR pela maré;

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

SIMPLIFICADO para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares 
por parte dos militares:  2º SGT BM LUIS ALBERTO SOARES DA PAIXAO e  2° SGT BM RAIMUNDO 
SAVIO LOBATO DE SOUZA, por terem, em tese, infringindo os art. 6°, § 1°, incisos IV, V, VI e § 2°; art. 7°  
caput e § 3°;  art. 17 incisos X, XVII e XXVI; art.18 incisos VII, VIII, XVIII, XX, XXVII e XXXVI; e art. 37  
incisos XIV, XXIV, LIX e CVIII da Lei Estadual n° 6.833/2006. O militar poderá ser sancionado de acordo 
com o parágrafo único do art. 106 da Lei Estadual n° 6.833/2006;

Art. 2º - Nomear o 1° TEN QOABM ANTONIO JOSE FERREIRA LEITE MF: 5400031-
1, como Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que 
me competem;

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

Art. 4° - O Presidente poderá, a seu critério, solicitar informações no procedimento 
(portaria n° 027/2014 – IPM – Subcmdº Geral, de 30 de dezembro de 2014) junto à BM/2 que forem 
necessários à instrução processual;

Art. 5º - Incluir nos autos do processo as fichas disciplinares atualizada dos militares;

Boletim Geral nº 149 de 24AGO2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág3



Art. 6º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  
em conformidade com a legislação vigente;

Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se

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

B) PORTARIA Nº 066 – PADS - BELÉM-PA, 17 DE AGOSTO DE 2015.
Anexo: Autos de SINDICÂNCIA (2ª via – com 62 fls) referente Portaria n° 059/2014 – 

Subcmdº Geral, de 09 de dezembro de 2014; e respectiva Solução.
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições 

legais,  e  após  conhecimento  dos  documentos  anexos,  que  versam sobre  um possível  problema de 
convívio de vizinhança que estaria ocorrendo desde o ano de 2008 entre a Srª. MARILETE MAGALHÃES 
DE ALMADA e o CB BM MARCOS ROBERTO BRAGA DE OLIVEIRA MF: 5397944-1; em razão de um 
imóvel pertencente, em tese, ao genitor do militar ao norte citado, localizado na Rua Eng. Fernando 
Guilhon, Vila Oliveira n° 237 – fundos, Bairro: Jurunas – Belém/PA;

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

SIMPLIFICADO para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares 
por parte do CB BM MARCOS ROBERTO BRAGA DE OLIVEIRA, por ter, em tese, infringindo os art. 6°, 
§ 1° incisos IV, V, VI e § 2°; art. 17 incisos I, VI, X e XVII; art. 18 incisos III, VII, XVIII, XXXI, XXXIII, XXXIV 
e XXXV; e art. 37, incisos XXIV e XCIII da Lei Estadual n° 6.833/2006. O militar poderá ser sancionado de 
acordo com o parágrafo único do art. 106 da Lei Estadual n° 6.833/2006;

Art.  2º –  Nomear  o  1°  SGT BM EDSON  DA SILVA MAIA MF:  5399122-1,  como 
Presidente  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 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 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,  

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

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

C) PORTARIA Nº 008 – BELÉM-PA, 13 DE JULHO DE 2015.
Anexo: Parte Especial s/nº de 30OUT2014 do CAP QOBM Natanael Bastos Ferreira;

Parte s/nº de 19MAR2015 do ST BM Edvaldo Dias Ferreira.
Portaria 007/2015 de 13 de julho de 2105- 1º GBM.

O  Comandante  do  1º  GBM,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  tendo  tomado 
conhecimento dos documentos em anexo, que versam sobre a conduta do CB BM Evandro do Carmo 
Pastana MF:  5152640-1,  o  qual  no dia  30 de outubro de 2014 se ausentou  do 1º  GBM durante  a 
formatura matinal, sem a devida autorização, bem como transitou nas dependências do 1º GBM com o 
uniforme em desacordo com o regulamento de uniformes do CBMPA, outorgado por meio do decreto nº 
1.875 de 04 de setembro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

SIMPLIFICADO para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares 
por  parte  do seguinte militar:  CB BM Evandro do Carmo  Pastana MF:  5152640-1,  por  ter  em tese, 
infringindo os seguintes art.; art. 17, incisos, I, XVI e XVII, §2º; art.18 incisos IV, V, VI, VII, XII, XIII e XV;  
art. 37 incisos XXVI, LXXXII, LXXXV, LXXXVII e LXXXIX da Lei Estadual n° 6.833, de 13 de fevereiro de 
2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do art. 106 da Lei 6.833, de 13 
de fevereiro de 2006;

Art. 2º- Nomear o ST BM Aldo José Silva de Paula MF: 5084628-1 como presidente 
do processo administrativo disciplinar simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º- O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 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;
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Art. 5º- Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Publique-se em boletim geral, registre-se e cumpra-se.

José Ribamar Silva de Freitas – TEN CEL QOBM
COMANDANTE DO 1º GBM

D) PORTARIA Nº 009 – BELÉM-PA, 21 DE JULHO DE 2015.
Anexos: Documento da Diretoria de Saúde de 07 de maio de 2014, memorando nº 

111/2014 de 09 de maio de 2014, Folha de resposta do CB BM Pastana ; 
Memorando nº 003/2015 de 02 de janeiro de 2015, Folha de resposta do 

memorando 003/2015 com despacho do Subcmt do 1º GBM;
Memorando nº 015/2015 de 02 de fevereiro de 2015;
Memorando nº 039/2015 de 02 de março de 2015;
Memorando nº 076/2015 de 05 de maio de 2015, Folha de despacho do 

Subcmt do 1º GBM de 30 de junho de 2015;
Memorando nº 081/2015 de 22 de maio de 2015, Folha de despacho do 

Subcmt do 1º GBM de 30 de junho de 2015.
O  Comandante  do  1º  GBM,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  tendo  tomado 

conhecimento dos documentos em anexo, que versam sobre a conduta do CB BM Evandro do Carmo 
Pastana MF: 5152640-1, o qual faltou a JISBM no dia 07 de maio de 2014, bem como chegou atrasado 
para montar serviço no quartel do 1º GBM nos dias 01 de janeiro de 2015, 19 de janeiro de 2015 e 30 de  
abril  de 2015 e por ter faltado ao evento “Solenidade de Formatura do CFS condutor e operador de 
viaturas  e  CFC  Combatente”  no  dia  27  de  fevereiro  de  2015,  sendo  que  em  todos  os  eventos  
supracitados foram remetidos memorandos ao militar e o mesmo não apresentou fatos que justificassem 
suas condutas.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

SIMPLIFICADO para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares 
por  parte  do seguinte militar:  CB BM Evandro do Carmo  Pastana MF:  5152640-1,  por  ter  em tese, 
infringindo o art. 17, incisos X, XVII, XX e XXV, §2º e §4º;  art.18 incisos IV e XI;  art. 37 incisos XXIV, 
XXVIII e LII da Lei Estadual n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. O militar poderá ser sancionado de 
acordo com o parágrafo único do art. 106 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006;

Art. 2º- Nomear o 3º  SGT BM Wagner Luiz da Silva Andrade MF:  5430615-1 como 
presidente  do  processo  administrativo  disciplinar  simplificado,  delegando-lhe  as  atribuições  que  me 
competem;

Art. 3º- O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através 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 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;

Publique-se em boletim geral, registre-se e cumpra-se.

José Ribamar Silva de Freitas – TEN CEL QOBM
COMANDANTE DO 1º GBM

2 – SINDICÂNCIA
A) Portaria nº 054 – SIND. - Belém-PA, 13 de agosto de 2015.
Anexo:  Folha de tramitação de documento Gab. Cmdº Geral – n° 17221, de 29 de 

julho 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 em anexo, que versam sobre fatos relativos à  
participação,  em  tese,  do  SUB TEN  BM LUIZ  AUGUSTO  DA  CRUZ  CORREA MF:  5430151-1  no 
processo licitatório na modalidade concorrência, cujo objetivo é a contratação de empresa especializada 
a realização de concurso público para o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará;

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

circunstâncias dos fatos;
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Art. 2º - Nomear o CAP QOBM ERIVALDO DOS SANTOS CARDOSO MF: 51855688-
1 como encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através 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 em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

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

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

por determinação do Comando do 9º GBM - ALTAMIRA, instaurado por meio da Portaria nº 27/2013 de 
09 de setembro de 2013, cujo presidente nomeado foi o 3º SGT BM AGNALDO FERREIRA VALENTE, 
que  visou  apurar  os  fatos  que  versam  sobre  a  conduta  do  SD  BMALEXANDRE  RAFAEL  BRITO 
BEZERRA, o qual não teria informado em tempo hábil ao Comandante do Socorro a impossibilidade de 
montar o serviço de componente da guarnição para qual encontrava-se devidamente escalado no dia 25 
de agosto de 2013, trazendo transtornos ao bom andamento do serviço.

RESOLVO:
Avocar a referida Solução ao norte citada em consonância com o que preceitua o art. 

66, da Lei 6.833/2006, pelo fato do militar não pertencer mais aquela unidade. 
DECISÃO - Antes de ser prolatada a decisão administrativa, cabe realizar sucintas 

considerações acerca dos fatos contidos nos autos do PADS.
Segundo objeto constante na portaria de instauração do PADS à fl. 04, consta que o 

acusado estava devidamente escalado para montar o serviço de componente de guarnição no dia 25 de 
agosto  de  2013.  Entretanto,  vislumbra-se  que  o  militar  não  estava  devidamente  escalado,  pois  não 
constava seu nome na escala de serviço, além do mesmo ter sido avisado para montar o referido através 
de contato por telefone pelo 3º SGT BM OSCAR, não havendo ordem escrita que pudesse provar que o 
acusado estava ciente do serviço, fragilizando assim, as acusações de que o mesmo está devidamente 
escalado. 

Esta fundamentação, por si só, não afasta a responsabilidade do acusado pelo não 
comparecimento à unidade militar para compor a Guarnição de Serviço, pois o acusado confirma que 
recebeu um telefonema do SGT BM OSCAR no dia 24 de agosto de 2013 informando-lhe que deveria  
montar o serviço do dia 25 de agosto. Entretanto, o acusado alegou que informou ao SGT OSCAR de sua 
impossibilidade de comparecer para montar o serviço em virtude de estar acometido de enfermidade 
temporaria, que o impossibilitava de assumir o serviço em tela, conforme fl. 10. O acusado apresentou 
atestado medico, conforme fl.14.

O SGT OSCAR em seu depoimento, à fl. 18, confirma que efetuou a referida ligação 
ao acusado cientificando-o de que deveria comparecer no dia 25 de agosto para montar o serviço de  
componente  da  guarnição,  entretanto  quando  perguntado  se  o  acusado  informou-o  que  estava 
impossibilitado de assumir  o serviço em virtude de estar  adoentado,  a testemunha afirmou que  não 
recordava. Portanto, há severas duvidas se houve ou não a comunicação do acusado informando ao 
SGT OSCAR acerca da impossibilidade de assumir o referido serviço, não sendo possível exercer juízo 
de certeza sobre este fato.

Nestes termos, esta administração se vale do princípio processual penal do  indúbio 
pro réo, e da marcante máxima jurídica que preleciona que “na duvida é melhor absolver um acusado, do 
que condenar um inocente”. 

Portanto, concordamos com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que 
não há indícios de crime comum ou militar, nem há incidência de transgressão disciplinar;

Publicar em Boletim Geral a presente Avocação de Solução de PADS, a Ajudância 
Geral para providências;

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.

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA
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4 – RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA, MF 5617995/1
ASSUNTO:  Reanálise  do  PADS referente  à  Portaria  nº  23/2014  -  Subcomando 

Geral de 23 de abril de 2014, publicada em Boletim Geral nº 76 em 25/04/2014, que culminou com a 
punição do SUB TEN LEOMAR LAMIR SERRA ALMEIDA, com 1 (um) dia de DETENÇÂO.

I – DOS FATOS
O Processo Administrativo teve o intuito de apurar a conduta do SUB TEN LEOMAR 

LAMIR SERRA ALMEIDA,  pelo fato de, durante a operação veraneio de  2013, ter tido atitudes que 
trouxeram , em tese, vários transtornos ao bom andamento do serviço. E que, ao final de tal instrumento  
apuratório, constatou-se o cometimento de transgressão disciplinar por parte do militar ao norte citado,  
em razão de não ter registrado no banco de dados do CBMPA um atendimento realizado a um banhista 
no dia 09 de julho de 2013.

A defensora do acusado devidamente constituída, opôs pedido de Reconsideração de 
Ato Administrativo junto a este Subcomando Geral solicitando a ABSOLVIÇÃO do militar e consequente 
arquivamento do PADS, em virtude de não haver nos autos, provas que pudessem consubstanciar tal 
decisão; e de ter sido enquadrado em dispositivo que não constava na portaria de instauração do referido 
processo.

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
Reanalisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar em que o recorrente 

funcionou como acusado, a luz dos fundamentos elencados na peça recursal, de não haver nos autos, 
provas que pudessem consubstanciar a decisão; e de ser enquadrado em dispositivo que não constava 
na  portaria  de  instauração  do  referido  processo.  Esta  Administração  Bombeiro  Militar  flexibiliza  seu 
entendimento  acerca  da  análise  deste  caso  em  particular,  que  de  forma  concisa  e  contundente  o  
recorrente conseguiu demonstrar que não é possível exercer um juízo de certeza acerca da transgressão 
disciplinar que foi imputada ao mesmo.

Nestes termos, esta administração se vale do princípio processual penal do  indúbio 
pro reo, e da marcante máxima jurídica que preleciona que “na duvida é melhor absolver um acusado, do 
que condenar um inocente”, para decidir o seguinte:

III – CONCLUSÃO
1)  Defiro  o  Recurso  de  Reconsideração  de  Ato  oposto  pelo  SUB TEN LEOMAR 

LAMIR SERRA ALMEIDA, e Reformo a decisão de punição dada por este Subcomando Geral de 01 (um) 
dia de DETENÇÃO, publicada em BG nº 107 de 15 de junho de 2015, aplicando a ABSOLVIÇÃO do 
acusado, por entender ser esta, a decisão  justa ao caso em tela.

2) Publicar em Boletim Geral a presente solução de (PADS), A Ajudância Geral para 
providências;

3)  Arquivar  os  autos  do Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  com este 
Recurso 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.
CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

5 – INQUÉRITO POLICIAL MILITAR
A) Portaria nº 010 - IPM- Belém-PA, 10 de agosto de 2015.
Anexo: Ofício nº 913/2014-1º GBM de 27NOV2014; 

Cópia autêntica nº 83 de 24NOV2014; 
Ofício nº 358/2014-BM/2 de 18DEZ2014; 
Parte especial s/ nº de 27JAN2015 do CAP QOBM Natanael Bastos Ferreira 

e seus anexos com 11 (onze) folhas.
O  Comandante  do  1º  GBM,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  tendo  tomado 

conhecimento dos documentos em anexo, em que a cópia autêntica nº 83 de 24NOV2014 descreve que 
as munições do armamento pistola.40 que estavam no carregador diferem entre si e a resposta por meio 
do ofício nº 358/2014-BM/2 de 18DEZ2014, a qual relata que as munições divergentes não fazem parte 
da carga entregue ao 1º GBM, havendo assim uma possível substituição não autorizada das munições do 
armamento da pistola PT-100 TAURUS.40 do 1º GBM, utilizada pelos adjuntos ao oficial de dia.

RESOLVE:
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Art.  1º-  Determinar a instauração de  INQUÉRITO POLICIAL MILITAR para apurar 
todas as circunstâncias dos fatos;

Art. 2º– Nomear o 1º TEN QOBM Fernando Varela Camarinha MF: 57173436, como 
encarregado do IPM, delegando-lhe as atribuições que me competem a fim de investigar os fatos,  a 
autoria, a materialidade e as circunstâncias relatadas no bojo da documentação anexa a esta portaria;

Art.  3º-  O  encarregado  deverá  providenciar  nos  termos  do  art.  11  do  CPPM  a 
designação de escrivão;

Art. 4º- O encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do ofício 
n° 1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128, de 14 de julho de 2008;

Art.  5º-  Estabelecer  o  prazo  legal  de  40  (quarenta)  dias  para  a  conclusão  dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Publique-se em boletim geral, registre-se e cumpra-se.

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

6 – ANULAÇÃO DE PORTARIA 
A) Portaria nº 007 – Belém-PA, 13 de julho de 2015. 
Anexo: Parte s/nº de 19 de março de 2015 do ST BM Ferreira. 
O  Comandante  do  1º  GBM  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são  conferidas  em 

legislação peculiar, bem como se utilizando do princípio da autotutela e tendo tomado conhecimento da 
parte s/nº de 19 de março de 2015 do ST BM Edvaldo Dias Ferreira, referente à portaria nº 14/2014 de 
04 de novembro de 2014 do Comando do 1º GBM. 

RESOLVE: 
Art. 1º- Anular a portaria nº 14/2014 de 04 de novembro de 2014 do Comando do 1º 

GBM.
Publique-se em boletim geral, registre-se e cumpra-se. 

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

NAHUM FERNANDES DA SILVA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e 

Coordenador Estadual deDefesa Civil

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO –  CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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