
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 27 DE AGOSTO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 152

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 28 DE AGOSTO DE 2015 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM FLÁVIA
Supervisor de Área CAP BM ERIVALDO

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: CAP BM GUILHERME TORRES
2º Turno: CAP BM CARVALHO

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

Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

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

ORDEM  DE  SERVIÇO  Nº  09/2015  –  CSMV/MOP,  referente  a  “OPERAÇÃO
MANUTENÇÃO DE VIATURAS OPERACIONAIS DO CBMPA”, ora em realização no mês de agosto
de 2015.

2 – NOTA DE SERVIÇO - APROVAÇÃO
NOTA DE SERVIÇO Nº 01/2015 – 1º GBM, referente aos procedimentos básicos

quanto ao emprego dos recursos humanos, operacionais e logísticos do 1º GBM, a serem realizados
no planejamento e operacionalização do evento “AÇÃO CIDADANIA NO BAIRRO DO GUAMÁ”.

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

1 - LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 20AGO2015.
Ao CB BM REINALDO ALVES DE AZEVEDO, do QCG/CEDEC, 15 (quinze) dias de

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 04SET2015.
(Fonte: Correspondência Interna nº 368/2015 – CEDEC)

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 610 DE 16 DE JULHO DE 2015.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador

Estadual de Defesa Civil no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei

Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder  06  (seis)  meses  de  Licença  Especial  ao  militar  abaixo

mencionado, no período de 15/03/2015 a 10/09/2015. Apresentação dia 11/09/2015 pronto para o
expediente e serviço.
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I – 3º SGT BM JORGE MARCILIO DE SOUSA ALENCAR - MF:5438594-1, do 1º
GBM - Belém, referente ao decênio de 01/03/2003 a 01/03/2013,(2ª licença).

Art.  2º  -  Ao comandante do 1º GBM - Belém fazer  o controle regulamentar da
licença informando o término por meio de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  15/03/2015,  revogada  às
disposições em contrário.

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

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

PORTARIA Nº 611 DE 17 DE JULHO DE 2015.
O  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  e  Coordenador

Estadual de Defesa Civil no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei

Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Conceder  06  (seis)  meses  de  Licença  Especial  ao  militar  abaixo

mencionado, no período de 11/06/2015 a 07/12/2015. Apresentação dia 08/12/2015 pronto para o
expediente e serviço.

I – 3º SGT BM FRANCISCO JORGE PEIXOTO DA SILVA - MF: 5124549-1, do 6º
GBM - Barcarena, referente ao decênio de 01/04/2000 a 01/04/2010, (2ª licença).

Art. 2º - Ao comandante do 6º GBM - Barcarena fazer o controle regulamentar da
licença informando o término por meio de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  11/06/2015,  revogada  às
disposições em contrário.

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

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO

OFÍCIO Nº 70/2015 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETETUBA/PA
Senhor Comandante do 15º GBM – Abaetetuba

Honrada em cumprimentá-lo, vimos por meio do presente, agradecer a todos que
fazem parte desse comando, pelo empenho e dedicação durante o Veraneio, realizado durante o mês
de julho, na Vila de Beja.

No intuito de proporcionarmos lazer com segurança e tranquilidade, abdicamos da
nossa liberdade, para resguardamos vidas.

Foi um sucesso, alcançado pelo empenho e integração de todos.
Muito obrigado e nossos sinceros parabéns pela eficiência e dedicação ao trabalho

realizado.
Sem mais
Atenciosamente

Francineti Maria R. Carvalho
Prefeita Municipal 

OFÍCIO Nº 05/2015 – DA CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO ESTADO
Senhor Comandante,
Esta  chefia,  considerando  a  recente  reforma  administrativa  implantada  nesta

administração  pública  por  intermédio  da Lei  nº.  8.096,  de 1º  de janeiro  de 2015,  e  a  solicitação
formulada pela Procuradoria Geral do Estado, informa-lhe que, caso esse órgão pretenda proceder
alterações legislativas e de decretos de seu interesse, faz-se necessário que encaminhe as minutas
de projeto de decreto ou anteprojeto de lei acompanhadas da cópia em mídia eletrônica, a fim de
facilitar possíveis modificações no âmbito da aludida PGE e desta Casa Civil.
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Na  certeza  da  plena  acolhida  ao  aqui  solicitado,  agradecemos,  desde  já,  as
providências adotadas para breve atendimento.

Atenciosamente,

JOSÉ MEGALE
Chefe da Casa Civil

OFÍCIO Nº 784/2015 – DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
Senhor Comandante,
Ao cumprimentá-lo, vimos agradecer a disponibilização de técnicos desse órgão na

apresentação, pelo servidor do SIPAM – Sr. Flávio Augusto Altieri dos Santos, do trabalho intitulado
“MODELO  DE  AVALIAÇÃO  DE  RISCO  DE  ALAGAMENTO  E  INUNDAÇÕES  EM  BACIAS
URBANAS”.

Na oportunidade, informamos que a importância deste instrumento de trabalho e a
participação dos técnicos desse órgão, contribuíram para o alcance do objetivo do evento.

Cordialmente,

ELIANA NAZARÉ CHAVES UCHÔA
Diretora Presidente

3 - SINDITAXI - NOTA DE AGRADECIMENTO
É  com  imensa  ALEGRIA que  este  Sindicato  dos  Condutores  Autônomos  de

Veículos Rodoviários de Castanhal – SINDITAXI, representado na pessoa de seu presidente Sirley
Damasceno,  vem  a  público  diante  desta  corporação,  ENALTECER,  ELOGIAR,  AGRADECER,
PARABENIZAR, os relevantes serviços prestados a sociedade em nosso município.

Sobretudo,  os  TAXISTAS  de  Castanhal  em  nome  do  MAJ  QOBM  BASTOS,
queremos agradecer  do profundo coração a presteza  com que esta  corporação  nos têm sempre
atendido e ainda, pelo zelo e carinho como se têm colocado a nos servir na FESTIVIDADE DE SÃO
CRISTOVÃO, momento para nós único e valoroso quando nos concede a satisfação e a missão de
realizar o TRANSLADO DO ANDOR com a imagem de São Cristovão, sobre o carro de bombeiros
dessa corporação, construída de heróis, homens que sempre estarão à disposição em favor da vida e
das causas sociais e civis do nosso país.

Que DEUS os abençoe e os faça felizes por intercessão de São Cristovão!

Sirley Damasceno Kodami
Presidente
(Ofício nº 550/2015 – 2º GBM)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 068/2015 – PADS, DE 18 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXO:
Autos de Sindicância (2ª via – com 35 folhas) referente Portaria n° 02/2014 -1°

GBS, de 13 de novembro 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 o ocorrido no dia 16 de junho
de 2014, no Quartel do 1° Grupamento de Busca e Salvamento, por volta das 19h, momento que
houve, em tese, uma suposta ofensa ao  SD BM ALBERTO SILVA DOS SANTOS MF: 57217785-1,
proferida pelo SD BM HERYEWERTON RÊGO PAULA MF: 57175072-1 e o;

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar,  conforme  Solução  de  Sindicância  referente  portaria  n°

002/2014 – 1° GBS, de 13 de novembro de 2014, a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR  SIMPLIFICADO para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis
transgressões disciplinares por parte  do  SD BM HERYEWERTON REGO PAULA, por ter, em tese,
infringindo o art. 17, incisos X e XVII; Art. 18, incisos VII e XIII; e Art. 37, incisos CXII, CXIII, CV e CVII
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;
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Art.  2º –  Nomear  o  3°  SGT  BM  LUIZ  GONZAGA FEITOSA CAMPOS  MF:
5037107-1,  como presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as
atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente 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  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 074/2015 – PADS, BELÉM-PA, 19 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXOS: 
Folha de despacho 12° SGBM – n° 12651, de 10/06/2015;
Ofício n° 287/2015 – 12° SGBM, de 10 de junho de 2015; e anexos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições
legais, tendo tomado conhecimento dos fatos contidos no documento anexo, que versam sobre a
conduta do  SD BM RICARDO  GLAYDSON JUSTINO BORGES MF: 57173912-1, o qual teria, em
tese, chegado somente as 16h15mim para montar serviço de prontidão no 12° SGBM; fato ocorrido no
dia 09 de maio de 2015 (sábado);

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:  SD BM RICARDO  GLAYDSON JUSTINO
BORGES; por ter, em tese, infringindo o art. 6°, § 1° incisos I, II, III, IV, V, VI, e § 2°; art. 17, incisos X,
XII, XVII e XXIII; art.18, incisos III, IV, VII, VIII, XI, XII, XVIII e XXXVI; art. 37, incisos XXIV, XXVIII e LII
da Lei Estadual n° 6.833/2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do
art. 106 da Lei 6.833/2006;

Art. 2º – Nomear o 3° SGT BM ADILSON RODRIGUES FURTADO MF: 5399912-1
como presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que
me competem;

Art. 3º - O presidente 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. 4° - 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, registre-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 076/2015 – PADS -  BELÉM-PA, 19 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXO: 
Folha de Despacho do 2° GBS/GSE n° 17737, de 05 de agosto de 2015;
Ofício n° 378 – 2° GBS/GSE, de 04 de agosto 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 a conduta do 3° SGT
BM JOCIEL SOUZA DA SILVA, MF: 5399190-1, o qual teria, em tese, faltado serviço para o qual
estava  devidamente  escalado  na  função  de  condutor  da  viatura  resgate  do  quartel  do  3°  GBM
Ananindeua, nos dias 24, 27, 30 de julho de 2015 e 02 de agosto de 2015. Ademais, o militar ao norte
citado, em tese, não ligou para administração do quartel (2° GBS/GSE) para informar quantos dias de
dispensa o mesmo tinha, apenas entregou dois atestados referentes às dispensas dos serviços dos
dias 24 e 30 de julho de 2015 para o plantão do GSE fora do período de expediente, e não entrou em
contato com a unidade para a homologação dos referidos atestados médicos junto a POLIBOM;
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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: 3° SGT BM JOCIEL SOUZA DA SILVA, por
ter, em tese, infringindo o art. 6°, § 1°, incisos II, III, IV, V, VI e § 2°; art. 7° caput, § 3°; art. 17, incisos
X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XX e XXV; art.18 incisos VII, VIII, XI, XII, XVIII e XXXVII; e art. 37 incisos
XX, XXIV, XXVIII e L 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 SUBTEN BM ISANILDO DA ROCHA MONTEIRO MF 5159059,
como Presidente do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  delegando-lhe as atribuições
que me competem;

Art. 3º - O presidente 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 - O presidente deverá cumprir as sugestões contidas ao final do ofício n°
378 – 2° GBS/GSE, de 04 de agosto de 2015 (Anexo da Portaria);

Art. 5º - Incluir nos autos do processo a ficha disciplinar atualizada do militar;

Art.  6º  -  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 077/2015 – PADS - BELÉM-PA, 20 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXOS: 
Folha de despacho 10° SGBM – n° 15886, de 11 de julho de 2015;
Ofício n° 192/2015 – 10° SGBM, de 10 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 a conduta do SUB
TEN BM ELILTON DE MORAES CASTRO MF: 5209994-1, o qual, na data de 03 de julho de 2015,
por volta das 10h20mim, perante as guarnições que entravam e saiam de serviço ao 10° SGBM, teria,
em tese,  desrespeitado com palavras o  SD BM FRANCIS  VANDER BARROS DE ALMEIDA MF:
57218322-1;

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 militar:  SUBTEN BM ELILTON DE MORAES CASTRO, por
ter, em tese, infringindo o art. 6°, § 1° incisos IV, V, VI e § 2°; art. 17 incisos II, III, VI, X e XVII; art. 18
incisos III, V, VII, XIII, XVIII, XIX, XXIII, XXIX, XXX, XXXI e XXXVIII; e art. 37 incisos XXIV, CXII, CXIII,
CXV e  CXVI  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 QOBM WILSON SOARES  BARROSO JUNIOR MF:
57173956-1, como presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as
atribuições que me competem;

Art. 3º - O presidente 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  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
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PORTARIA Nº 078/2015 – PADS - BELÉM-PA, 20 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXOS: 
Cópia da Folha de Despacho do 2° GBS/GSE n° 17748, de 05 de agosto de 2015;
Cópia do Ofício n° 381 – 2° GBS/GSE, de 05 de agosto de 2015;
Parte s/n° - 3° SGT BM NASCIMENTO, de 23 de julho de 2015;
Cópia  da  Escala  de  Serviço  do  período  de  18  a  24  de  julho  de  2015  –  2°

GBS/GSE.

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 a conduta do 3° SGT
BM MALAQUIAS BRITO DA COSTA MF: 5398215-1 e do SD BM LAENO JOSÉ SANTOS BRANDAO
CORRÊA, MF: 57173442-1, os quais teriam, em tese, permutado serviço para exercer a função de
condutor da viatura resgate do quartel do 1° SGBM – Marituba/PA, no dia 22 de julho de 2015, sem a
devida autorização de quem de direito, causando, em tese, sérios embaraços ao bom andamento do
serviço;

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 seguintes militares:  3° SGT BM MALAQUIAS  BRITO DA
COSTA e SD BM LAENO JOSE SANTOS BRANDAO CORREA, por terem, em tese, infringindo o art.
6°, § 1°, incisos II, III, IV, V, VI e § 2°; art. 7° caput, § 3°; art. 17, incisos X, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XX e
XXV; art.18 incisos VII, VIII, XI, XII, XVIII e XXXVII; e art. 37 incisos XX, XXI, XXIV, XXVIII e LVI da Lei
Estadual n° 6.833/2006. Os militares poderão ser sancionados de acordo com o parágrafo único do
art. 106 da Lei Estadual n° 6.833/2006;

Art. 2º -  Nomear o SUBTEN BM JAIR DAS CHAGAS PALHETA MF: 5159377-1,
como presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que
me competem;

Art. 3º - O presidente 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  as  fichas  disciplinares  atualizada  dos
militares;

Art.  5º  -  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 080/2015 – PADS - BELÉM-PA, 20 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXOS:
Folha de Despacho do 2° GBS/GSE n° 17748, de 05 de agosto de 2015;
Ofício n° 381 – 2° GBS/GSE, de 05 de agosto de 2015;
Memorando n° 54/2015, de 30 de abril de 2015 - 2° GBS/GSE;
Cópia Autêntica n° 06, de 17 de março de 2015 - 2° GBS/GSE;
Parte s/n°/2015 – Do 3° SGT BM J. MACIEL, de 04 de maio de 2015 (resposta

memorando n° 054);
Memorando n° 53/2015, de 30 de abril de 2015 - 2° GBS/GSE;
Parte s/n°/2015 – Do 3° SGT BM J. MACIEL, de 04 de maio de 2015 (resposta

memorando n° 053);
Folha de tramitação de documento do 1° SGBM, de 05 de maio de 2015;
Ofício n° 164/2015 – 1° SGBM, de 05 de maio de 2015, e anexo.

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 as condutas do 3°
SGT BM JOÃO HÉLIO MACIEL DA SILVA MF: 5427770-1:
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Conduta 01 – O militar ao norte citado teria, em tese, causado avarias na lateral
esquerda da VTR UR-44 na passagem pelo portão de acesso ao 1° SGBM - Marituba, fato esse
registrado no Livro de Condutor/BM – Parte n° 102/2015, de 05 de fevereiro de 2015;

Conduta 02 – O militar ao norte citado teria, em tese, no dia 27 de abril de 2015,
por volta de 08h30mim, no 1° SGBM – Marituba, danificado/extraviado a página 021 do Livro de Parte
da VTR Resgate do 1° SGBM, fatos este presenciado por militares que ali se encontravam;

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: 3° SGT BM JOÃO HELIO MACIEL DA SILVA
por ter, em tese, infringindo com sua Conduta 01: o art. 6°, § 1°, incisos IV, V, VI e § 2°; art. 17, incisos
X, XVII e XXVI; art.18 incisos VII, VIII, XII, XVIII, XX, XXVII e XXVIII; e art. 37 incisos XIV, XXI, XXIV,
LVIII, LIX e CVIII da Lei Estadual n° 6.833/2006; e Conduta 02: o art. 6°, § 1°, incisos IV, V, VI e § 2°;
art. 17, incisos X, XIII e XVII; art.18 incisos VII, XVIII, XXVII e XXVIII; e art. 37 incisos XXI, XXIV; CVII
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 SUBTEN BM JOSÉ ANILTON DE MELO SOUZA MF: 3392066,
como presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que
me competem;

Art. 3º - O presidente 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  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 128/2015 – BELÉM-PA, 19 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXO: 
Ofício n° 001/2015 - PADS, de 17 de agosto 2015; do 1° TEN QOBM JOELSON.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do ofício n° 001/2015 - PADS,
de  17  de  agosto  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 02/08/2015 a 17/08/2015, 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 18/08/2015;

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

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

PORTARIA Nº 129/2015 – BELÉM-PA, 20 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXO: 
Ofício nº 009/2015 – PADS, de 19 de agosto de 2015.

O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação
disponibilizada por meio do ofício nº 09/2015 – PADS, de 19 de agosto de 2015, o qual requisita
DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do militar CB BM ALEXSANDRO BAGUNDES BARATA
MF: 5427703-1, no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado por meio da Portaria
n° 032/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 14 de abril de 2015;
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RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o

2° TEN QOABM PAULO WAGNER ALFAIA DE MENEZES MF: 5608686-1, como Defensor Dativo do
acusado, com o intuito de acompanhar o Processo, apresentar defesa escrita e adotar as demais
providências que se tornarem necessárias em favor do acusado CB BM ALEXSANDRO BAGUNDES
BARATA;

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada às
disposições em contrário;

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

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

PORTARIA Nº 133/2015 – BELÉM-PA, 21 DE AGOSTO DE 2015.
ANEXO: 
Oficio n° 002/2015 – SIND., de 17 de agosto de 2015, do 1° TEN QOBM RANGEL.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que
lhe são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do oficio n° 002/2015 – SIND.,
de  17 de  agosto  de  2015,  referente  ao  sobrestamento  da  Sindicância instaurada  por  meio  da
Portaria n° 039/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de 26 de maio de 2015, tendo como encarregado o
1° TEN QOBM CARLOS RANGEL VALOIS DA SILVA MF: 57218021-1;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 21/08/2015 a 09/09/2015, com base no art. 265,

inciso V do CPC, a SINDICÂNCIA instaurada pela Portaria n° 039/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de
26 de maio de 2015; para reabertura imediata no dia 10/09/2015.

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

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

2 - PEDIDO RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: ST BM EDGARD CORRÊA DO AMARAL, MF: 5211492-1.
ADVOGADO: LEANDRO ACATAUASSU DE ARAÚJO. OAB/PA 18.811.
ASSUNTO: Requer reconsideração do ato administrativo referente a  Portaria nº

007/2015,  -  GAB-SUB-CMD, de  23/01/2015,  que  culminou  com a  punição  do  ST BM EDGARD
CORRÊA DO AMARAL, MF: 5211492-1, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO.

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

EDGARD  CORRÊA DO  AMARAL,  MF:  5211492-1, onde  foi  nomeado  presidente  do  Processo
Administrativo Disciplinar instaurado por meio da portaria nº 03/2013 – Gab Cmdº - 2º SGBM, de 09 de
julho de 2013, o qual deixou de instruir o procedimento à autoridade competente no mais curto prazo
sem apresentar justificativas plausíveis  para o atraso fato  este  que vem provocando transtorno à
administração bombeiro militar. E após análises das provas testemunhais e documentais, juntadas aos
autos, o militar foi punido, com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO.

O  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato  Administrativo
solicitando que: “Que receba o presente Recurso de Reconsideração de Ato, no efeito suspensivo,
determinando sua juntada aos autos; Que em respeito ao princípio da ampla defesa e do contraditório,
que seja de maneira explicita a dosimetria da pena; Que reconsidere o ato e decida pela absolvição do
recorrente,  pelas  fartas  e  simples  provas  e  argumentos  apresentados,  descaracterizando,  por
conseguinte,  a  prática  de  transgressão  de  disciplina,  em  decorrência  dos  argumentos  dantes
expostos”.

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
recebo tempestivo, passo a decidir;
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III- DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
O recorrente entrou com Pedido de Reconsideração de Ato, solicitando que seja

afastado o entendimento da prática da transgressão da disciplina em virtude das provas juntada aos
autos, ao reanalisar o referido processo, foi constatado que teve um grande lapso de tempo entre a
entrega  dos  autos  para  o  acusado  presidir  com a  posterior  entrega  do  mesmo,  para  que  fosse
efetuada a respectiva solução do mesmo, ficou mais claro e cristalino nos autos e com farta colheita
de provas que o acusado recebeu determinação formal para presidir  os autos,  sendo competente
tanto  a autoridade para nomear como o encarregado para presidir,  conforme prescreve a Lei.  nº
6.833/2006. 

O diploma que o recorrente anexou no recurso consta a matéria Organização e
Legislação BM ao qual consta dentre as Legislações Bombeiro Militar a Lei Estadual nº 5.251/1985,
que trata dos direitos e deveres do policiais militares, dentre as quais a graduação que o acusado
exerce, dentre uma das competências é a de cuidar da hierarquia e a disciplina dentro do Corpo de
Bombeiro Militar do Pará, sendo que a Lei Estadual nº 6.833/2006, preleciona o rito processual a ser
seguido pelo encarregado, mera desídia do recorrente sobre o conhecimento da lei não é exculpante
da transgressão da disciplina, pois o mesmo quando é investido na graduação ao qual exerce deve
saber de suas atribuições, para a fiel execução de suas atribuições a graduação a qual exerce, já que
tais deveres encontra-se atribuído em lei, não somente procurar na lei o que é benéfico da função.

A dosimetria da pena consta fundamentado e explicitado na solução do processo
ao qual pugna por recurso, conforme prescreve o Art. 48, da Lei nº 6.833/2006. Sendo que a punição e
a solução encontram-se dentro dos requisitos legais conforme preleciona a referida lei;

E  após  reanalisar  o  processo  verificou-se  que  a  punição  imposta  se  encontra
dentro dos requisitos legais da razoabilidade e proporcionalidade da decisão, bem como pela isonomia
das punições aplicadas a outros militares pela mesma natureza de transgressão, conforme prescreve
os ditames legais,  onde as novas provas e  os fatos apresentados não ensejam a diminuição ou
absolvição do acusado, diante do recurso interposto perante este Subcomandante Geral.

IV – CONCLUSÃO
1) Indefiro o Pedido de Reconsideração de Ato e mantenho a punição imposta ao

ST BM EDGARD CORRÊA DO AMARAL, MF: 5211492/1, com 04 (quatro) dias de DETENÇÃO, com
a sua conduta não observou os preceitos contidos no 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 do indeferimento
da Reconsideração de Ato, 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 e cumpra-se.
Belém-PA, 20 de agosto de 2015.

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

3 - SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando  os  autos  da  Sindicância  procedido  por  determinação  deste

Subcomando Geral do CBMPA, por meio da Portaria nº 018/2015 – Subcmdº Geral, de 19 de março
de 2015, tendo como encarregado pela Sindicância o CAP QOBM MARCOS JOSÉ LEÃO DA COSTA,
MF: 57175162-1, que versam sobre os fatos relativos ao abastecimento de combustível da VTR UR-
54 (Placa: HNH-9904), no intervalo dos dias 12 e 17 de janeiro de 2015;
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RESOLVO:
1. Concordar com a conclusão que chegou o encarregado da Sindicância de que

pelas provas presentes nos autos, não há indícios de crime militar ou comum, bem como não foi
constatado  indícios  de  transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar, por  parte  dos  militares
sindicados, uma vez que a ocorreu dois abastecimentos da referida VTR-UR-54, conforme fl. 24, mas
em virtude da trava de consumo 4.2km/L, teve o cartão bloqueado, não sendo possível  efetuar o
pagamento do débito junto ao Posto Elite LTDA, para que não tivesse prejuízo ao serviço foi lançado
em livro o ocorrido para que fosse efetuado o destravamento do referido cartão e fosse efetuado o
pagamento pendentes ao Posto Elite LTDA, não sendo constatado transgressão da disciplina por parte
dos militares sindicados;

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;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém - PA, 20 de agosto de 2015. 

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

3 - PEDIDO DE REVISÃO DE AUTOS DE PROCESSO
REQUERENTES: SD BM EVERSON DIAS REBELO, MF: 5827574-1.
ADVOGADO: EM DEFESA PRÓPRIA.
ASSUNTO: Requer revisão processual referente as portarias nº 002/2013 – Gab-

Cmd-7º GBM Itaituba, de 12 de novembro de 2013, nº 003/2013 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba, de 13
de novembro de 2013, nº  002/2014 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba,  de 14 de fevereiro de 2014, nº
003/2014 – Gab-Cmd-7º GBM Itaituba, de 14 de fevereiro de 2014, nº 005/2014 – Gab-Cmd-7º GBM
Itaituba, de 12 de fevereiro de 2014.

Que  culminou  com  as  punições  do  militar  acusado  SD  BM EVERSON  DIAS
REBELO, MF: 5827574-1. Com respectivamente;

A) 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 02/2013; por ter faltado ao
serviço de componente de GU, no dia 24 de outubro de 2013, bem como não comunicado a quem de
direito em tempo hábil;

B) 02 (DOIS) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 03/2013; por ter chegado atrasado
a formatura matinal do dia 07 de novembro de 2013, bem como no dia 08 de novembro teria entrando
em forma apresentando sinais de embriagues durante o paradão matinal de sexta-feira, fato que teria
sido presenciado pelos militares que se encontravam-se em forma;

C) 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 02/2014; por ter no dia 08 de
janeiro de 2014, quarta-feira, por volta das 12h35min, no quartel do 7 GBM, ter faltado com o respeito
ao dirigir a palavra ao 2º SGT BM Haroldo Brito Barbosa, fato formalizado por meio da parte s/nº de 09
de janeiro de 2014 do referido graduado ofendido;

D) 02 (DOIS) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 03/2014; por ter no dia 01 de
fevereiro de 2014, faltado ao serviço para o qual estava escalado, e mesmo após recebimento do
memorando 03 de 03 de fevereiro de 2014, não apresentou justificativa alguma.

E) 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, a Portaria nº 05/2014; por haver faltado ao
serviço  no  dia  01  de  fevereiro  de  2014,  ao  qual  estava  devidamente  escalado,  e  mesmo  após
recebimento do memorando 003 de 03 de fevereiro de 2014 não apresentou justificativa alguma.

I – FATOS
Os Processos Administrativos tiveram o intento de apurar os fatos e a conduta do

militar acusado, em decorrência dos fatos acima descritos, e considerando que tais atos são infrações
administrativas que transgride a disciplina bombeiro militar e afetam a ética e o pundonor bombeiro
militar;
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O recorrente entrou com pedido de revisão dos processos solicitando que: “ seja
julgado procedente o presente pedido de revisão administrativa para que seja revista a respeitável
decisão punitiva  oriunda dos processos administrativos instaurados pelas portarias nº  02/2013, nº
03/2013,  nº  02/2014,  nº  03/2014,  nº  005/2014-7º  GBM,  ensejando,  assim,  na  sua  consequente
anulação,  eliminação  de  registros  e  reclassificação  do  comportamento  disciplinar,  à  luz  da  lei  nº
6.833/2006  e  dos  princípios  da  dignidade  da  pessoa  humana,  do  devido  processo  legal,  da
razoabilidade, da impessoalidade e da proporcionalidade, tudo por questão de justiça”.

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,  da
adequabilidade e a tempestividade do presente recurso, passo a decidir;

III- DA SOLICITAÇÃO DE REVISÃO DOS AUTOS EM QUESTÃO
O recorrente entrou com pedido de revisão dos autos em questão apresentando

como fatos novos um laudo psiquiátrico datado de 15 de junho de 2015, informando que o recorrente
se  encontra  em  tratamento  regular  desde  19  de  agosto  de  2014,  por  aquele  profissional,  por
apresentar episódio depressivo grave, desta feita solicita revisão dos processos pelos argumentos ora
apresentados.

Ao analisar os pressupostos para a revisão mencionamos o que dispõe o;
Art. 67. Caberá revisão, que será processada em autos apartados, dos processos

findos, exauridos os recursos administrativos admitidos,  quando o interessado aduza fatos novos
capazes de elidir as razões que fundamentaram o ato punitivo, onde tenha havido erro quanto aos
fatos, sua apreciação, avaliação ou enquadramento, da lei 6.833/2006.

Cabendo  salientar  o  que  dispões  sobre  a  causas  de  justificação  bem  como
inimputabilidade alega pelo recorrente, passamos prescrever o que preceitua o;

Art. 34. Haverá causa de justificação quando a transgressão for cometida: I - na
prática de ação meritória ou no interesse do serviço ou da ordem pública; II - em legítima defesa,
estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal; III - em
obediência a ordem superior, quando não manifestamente ilegal; IV - para compelir o subordinado a
cumprir rigorosamente o seu dever, em caso de perigo, necessidade urgente, calamidade pública,
preservação  da  ordem  pública  e  da  disciplina;  V  -  por  motivo  de  força  maior  ou  caso  fortuito
plenamente comprovado, da lei nº 6.833/2006, fato que não ficou comprovado nos autos em questão,
bem como nas provas apresentadas;

Vale mencionar ainda o que prescreve de forma subsidiária o art. 48, do Código
Penal Militar, Decreto Lei 1.001 de 29/10/1969;

Art. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a
capacidade  de  entender  o  caráter  ilícito  do  fato  ou  de  determinar-se  de  acordo  com  esse
entendimento,  em virtude de doença mental,  de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
Sendo que o laudo apresentado não é específico quanto a inimputabilidade do acusado, ademais o
militar acusado só começou tratamento após seis 06 (seis) meses e dezoito 18 (dezoito) dias após o
último fato  o  qual  pugna por  revisão,  devendo desta  forma  o  laudo  e  o  parecer  do  médico  ser
especifico quando a inimputabilidade do acusado para poder isentá-lo de qualquer culpa, nos moldes
que prescreve os Arts. 156 e 159, do Código de Processo Penal Militar,  Decreto Lei, nº 1.002, de
21/10/1969, bem como para caso seja constatado qualquer desordem significativa na cognição do
recorrente para que seja encaminhado a JIS/BM.

Sendo  assim  os  fatos  novos  apresentados,  não  ensejam  as  mudanças  das
classificações das transgressões ou anulação das punições impostas, pois o acusado não conseguiu
comprovar até o momento que era inimputável a época dos fatos;  

Ademais  as  punições  impostas  encontram-se  dentro  dos  requisitos  legais  da
razoabilidade e proporcionalidade  das decisões,  conforme prescreve os ditames legais,  as novas
provas  apresentadas  não  enseja  a  mudança  das  decisões,  diante  da  solicitação  de  revisão  dos
processos interposto a este Comandante Geral.

IV – CONCLUSÃO
1.  Indefiro o pedido de revisão dos processos em questão e  mantenho as

punições impostas nos presentes autos.
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2.  O  comandante  do  militar  deve  cientificar  o  acusado  em  48  horas  do
indeferimento da solicitação das revisões disciplinares.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 14 de agosto de 2015.

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

5 – PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
5.1. Concedo ao  CAP QOBM DANILO RODRIGUES SILVA MF: 57175166-1, 07

(sete)  dias  de  prorrogação  de  prazo  para  conclusão  do  Processo  Administrativo  Disciplinar
Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria n° 027/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 17 de
março de 2015, de acordo com os termos do art.110 da Lei Estadual nº 6.833/2006. Referência: Ofício
nº 005/2015 – PADS, de 18/08/2015.

(Fonte: Nota nº 56/2015 – Subcomando Geral do CBMPA)

5.2.  Concedo ao 3°  SGT BM AIRTON PARAGUAI JUNIOR MF:  5399742-1,  07
(sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplifica-
do – PADS, instaurado por meio da Portaria n° 050/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 29 de maio de
2015,  de acordo  com os  termos do art.110 da Lei  Estadual  nº  6.833/2006.  Referência:  Ofício  nº
011/2015 – PADS, de 20/08/2015.

(Fonte: Nota nº 57/2015 – Subcomando Geral do CBMPA)

5.3. Concedo ao SUBTEN BM WALDEMAR CABRAL FERREIRA MF: 5159393-1,
07 (sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplifi-
cado – PADS, instaurado por meio da Portaria n° 051/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 29 de maio
de 2015, de acordo com os termos do art.110 da Lei Estadual nº 6.833/2006. Referência: Ofício nº
008/2015 – PADS, de 21/08/2015.

(Fonte: Nota nº 58/2015 – Subcomando Geral do CBMPA)

5.4.  Concedo ao 3° SGT BM LEONARDO RAIMUNDO DE MELO MOURA MF:
5398940-1, 07 (sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disci-
plinar Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria n° 049/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de
29 de maio de 2015, de acordo com os termos do art.110 da Lei Estadual nº 6.833/2006. Referência:
Ofício nº 009/2015 – PADS, de 20/08/2015.

(Fonte: Nota nº 59/2015 – Subcomando Geral do CBMPA)

5.5.  Concedo  ao  1°  TEN  QOBM  RUBEM  DOS  NAVEGANTES  JÚNIOR  MF:
57190106-1, 07  (sete)  dias  de  prorrogação de  prazo  para  conclusão  do  Processo  Administrativo
Disciplinar Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria n° 031/2015 – PADS – Subcmdº
Geral, de 14 de abril de 2015, de acordo com os termos do art.110 da Lei Estadual nº 6.833/2006.
Referência: Ofício nº 009/2015 – PADS, de 20/08/2015.

(Fonte: Nota nº 60/2015 – Subcomando Geral do CBMPA)

6 – REFERÊNCIA ELOGIOSA
MAJ QOBM Jayme de Aviz Benjó, comandante do 5º GBM – Marabá-PA, no uso de

suas atribuições que lhe confere o Art. 74, § 2º da Lei Estadual nº 6.833/2006, resolve:

ELOGIAR:
Aos militares: CB BM Carlos Francisco MACEDO Araújo, MF: 54184958-1 e o CB

BM Antônio LUIS de Oliveira, MF: 5823714-1, sendo o primeiro pertencente a 2ª SBM-Infraero Marabá
e o segundo ao 5º GBM – Marabá, por terem, no dia 04 de julho de 2015 por volta das 21h00, onde se
encontravam de plantão no Posto Avançado na Praia do Tucunaré onde estes foram acionados por um
grupo de veranistas que traziam junto uma criança de 07 anos de idade de nome Kenedy Vieira
Moreira, em estado inconsciente e quase sem sinais vitais onde foi informado por seus companheiros
que  o  menor  encontrava-se  com  as  vias  aéreas  obstruídas  por  algum  corpo  estranho  e  que
provavelmente poderia ser um pedaço de carne.
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Os  militares  supramencionados  imediatamente  iniciaram  os  procedimentos  de
desobstrução  das  vias  aéreas  utilizando  manobra  de  Heimlich bem  como  procurando  com  as
extremidades dos membros superiores(dedos) porém não obtendo sucesso no primeiro momento. A
guarnição ao perceber que o menor estava ficando cianótico com visíveis sinais lábios arroxeados, foi
aplicado imediatamente a  reanimação cardiopulmonar o que resultou em um estado de melhoras
momentânea. Foi iniciada nova tentativa de desobstrução das vias aéreas e novamente não obtendo
sucesso onde após análise na vítima os socorristas notaram um sinal de rigidez cadavérica e pela
segunda vez foi realizada a reanimação cardiopulmonar.

Novamente  a  vítima  respondeu  a  melhoras  e  o  CB  BM  Macedo  com  muita
insistência  conseguiu  localizar  o  corpo  estranho  e  desobstruir  as  vias  aéreas,  bem  como  foi
confirmado o corpo estranho como sendo um pedaço de carne de aproximadamente 5,0 cm em seu
diâmetro maior. Após estabilizar a vítima, esta foi encaminhada ao Hospital Municipal de Marabá com
visível quadro de melhoras.

Por motivo de justiça exalto o alto nível de profissionalismo dos militares envolvidos
no salvamento de uma vítima e em especial uma criança de 07 anos de idade, demonstrando total
capacidade técnica e emprego de conhecimento adquirido em nossa corporação durante instruções.
Profissionais  exemplares,  que  passaram  minutos  preciosos  na  tentativa  de  salvar  uma  vida  e
incansavelmente de forma insistente a salvaram. É com orgulho que se faz esta referência elogiosa
pelo ato que enobrece a corporação e que suas atitudes, dedicação e empenho sirvam de exemplo
aos seus pares e subordinados, bem como, é dever como comandante tornar ostensivo a corporação
a nobre atitude. INDIVIDUAL.

(Ofício nº 126/2015 – 5º GBM)

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

Boletim Geral nº 152 de 27AGO2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág13


