
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 19 DE OUTUBRO DE 2015.
BOLETIM GERAL Nº 187

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2015 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM ALFARO
Supervisor de Área CAP BM WILLAMES

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: CAP BM CEZAR
2º Turno: CAP BM CASTRO

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

Perito de Incêndios e Explosões
TEN BM WAULISON
TEN BM SANDRO

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

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº134/2015, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante o “REFORÇO POR GUARDA VIDAS NAS PRAIAS DE MOSQUEIRO E
OUTEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2015”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 015/2015 –CAT, referente à prevenção e apoio
do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CÍRIO 2015”;

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº137/2015, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante o “CAMPEONATO BRASILEIRO SERÍE B 2015 PAYSANDÚ X MACAÉ –
RJ”;

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº138/2015, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO NO DIA DE FINADOS”;

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº139/2015, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante a “12ª PEDALADA DO CÍRIO 2015 (CICLOROMÁRIA)”;

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº142/2015, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante a “SUPER NORTE/2015”;

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº143/2015, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante a “14ª PARADA LGBT DE BELÉM”;

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº007/2015, do 1º GBM, referente à prevenção
e apoio do CBMPA durante a “CONFRATERNIZAÇÃO DOS MILITARES PROMOVIDOS DO QUAR-
TEL DO 1º GBM”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº037/2015, da 12º GBM, referente à prevenção
e apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO POR GUARDA VIDAS NO BALNEÁRIO DE CARAPA-
RU MÊS OUTUBRO DE 2015”.

(Fonte: Nota nº 35/2015 – 3ª Seção/COP)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

1 - DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
DIÁRIO OFICIAL Nº 32990, DE 13OUT2015
DIÁRIO OFICIAL Nº 32993, DE 16OUT2015
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2015-SEAD/DGL, DE 06 DE OUTUBRO DE

2015.
Dispõe  sobre  procedimentos  a  serem  adotados  pela  Administração  Pública

Estadual, relacionados ao abastecimento e utilização dos veículos oficiais do Estado.
A SECRETÁRIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que

lhe são conferidas pelo Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 2.716, de 28 de dezembro de
2006;

CONSIDERANDO os termos dos artigos 2º e 27 do Regimento da SEAD; 
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  uniformizar  os  procedimentos

relacionados à utilização dos veículos oficiais, próprios e locados, em uso pela Administração Pública
Estadual no Pará;

CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar os gastos com o abastecimento
de  combustível  da  frota  de  veículos  oficiais,  obedecendo  aos  princípios  da  economicidade  e
eficiência;

RESOLVE:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Poder

Executivo Estadual deverão observar o disposto nesta Instrução Normativa.
Art. 2º Caberá à Secretaria de Estado de Administração - SEAD, na condição de

Órgão Gerenciador do Sistema de Registro de Preço:
I  -  administrar,  acompanhar  e  fiscalizar  a  perfeita  execução  da  prestação  de

serviço  de gestão de abastecimento de combustível  dos veículos oficiais  do Estado,  através da
utilização de cartões magnéticos e com fornecimento contínuo e ininterrupto de combustível.

II - atentar para que durante a vigência dos contratos sejam mantidas todas as
condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  no  edital  da  licitação,  bem  como  a  sua
compatibilidade com as obrigações assumidas.

III  -  administrar,  acompanhar  e  fiscalizar  o  cumprimento  do  disposto  nesta
Instrução Normativa pelos órgãos e entidades estaduais do Poder Executivo Estadual.

IV - monitorar, através de sistema de gerenciamento em tempo real, a utilização
dos serviços de que trata esta Instrução Normativa podendo, inclusive, solicitar a qualquer momento
informações aos órgãos e entidades estaduais usuárias do sistema.

Parágrafo único. As obrigações atribuídas à SEAD neste artigo não eximem as
atribuições e responsabilidades inerentes à relação contratual assumida entre as partes contratantes,
inclusive quanto à abertura de processo administrativo para a apuração da qualidade na execução
dos serviços prestados.

Art. 3º Para efeito desta Instrução Normativa adotam-se as seguintes definições:
I - colaborador eventual: pessoa convidada a prestar serviço ao órgão ou entidade

estadual,  em  caráter  eventual  ou  transitório,  desde  que  não  esteja  prestando  serviço  técnico-
administrativo de forma continuada, sem qualquer espécie de vínculo com o serviço público.

II - veículos oficiais: os veículos em uso pela Administração Pública Estadual que
se subclassificam em os de propriedade do órgão e os contratados (locados) por tempo determinado.

Art. 4º É de responsabilidade do próprio órgão ou entidade estadual manter os
veículos oficiais em bom estado de conservação, controlar a sua circulação e o seu desempenho,
manter atualizado os dados de propriedade do veículo, assim como zelar pela preservação das
características gerais do veículo, sem prejuízo das atribuições legais da SEAD.

CAPÍTULO II
DO USO DO VEÍCULO OFICIAL
Art. 5º Os veículos oficiais, próprios ou locados, destinam-se ao atendimento das

necessidades de serviço do órgão a que pertencem e sua utilização será pautada pelos princípios da
economicidade e da eficiência.

Boletim Geral nº 187 de 19OUT2015 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág2



Art.  6º  O uso  dos  veículos  oficiais  é  sujeito  ao  fiel  cumprimento  das  normas
estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro e legislação complementar em vigor.

Art.  7º  É  proibida  a  circulação  de  veículos  oficiais  que  não  estejam
devidamente  licenciados  pela  autoridade  de  trânsito  competente  e  que  não  atendam aos
requisitos obrigatórios de segurança. 

Art. 8º É proibido o uso de placa não oficial em veículo oficial próprio ou de placa
oficial em veículos particulares.

Parágrafo único. Os veículos oficiais locados são isentos da obrigação de utilizar
placas oficiais.

Art. 9º Os veículos oficiais da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
são classificados, de acordo com a sua utilização, em duas categorias:

I - veículos de representação;
II - veículos de serviços.
Art.  10.  Os veículos de representação são os utilizados exclusivamente pelas

seguintes autoridades:
I - Governador do Estado;
II - Vice-Governador do Estado;
III - Secretários de Estado, Secretários Extraordinários de Estado e os Secretários

Regionais de Governo;
IV - Auditor-Geral do Estado, Procurador-Geral do Estado, Chefe da Casa Civil e

o Ouvidor Geral do Estado;
V  -  Comandante  Geral  da  Polícia  Militar,  Comandante  Geral  do  Corpo  de

Bombeiros Militar, Delegado Geral da Polícia Civil e o Chefe da Casa Militar;
VI  -  Presidentes,  Superintendentes,  Diretores-Gerais  e  Diretores-Presidentes,

titulares das entidades da Administração Indireta;
VII  -  Diretores-Gerais  dos  Núcleos  vinculados  aos  órgãos  da  Administração

Direta;
VIII - Reitor da Universidade do Estado do Pará.
Art. 11. Os veículos de serviço são os utilizados para o transporte de pessoas a

serviço  do  órgão  e/ou  para  o  transporte  de  material,  bem  como  à  execução  de  atividades
específicas.

§ 1º Entende-se por atividades específicas, para fins desta Instrução Normativa,
aquelas que exigem determinado veículo como instrumento inerente à sua realização.

§ 2º Para efeitos do caput deste artigo, considera-se pessoa a serviço, além do
servidor:

I - o colaborador eventual, quando no estrito cumprimento de atividade solicitada
pelo órgão;

II - o prestador de serviço cujo contrato preveja expressamente o seu transporte a
cargo do órgão;

III - a que acompanha o servidor com a finalidade de realizar algum serviço para o
órgão.

Art. 12. Os veículos oficiais de serviço serão utilizados, exclusivamente, nos dias
úteis, no período compreendido entre 07h e 18h.

§1º Excluem-se do disposto no caput deste artigo os veículos de policiamento, de
fiscalização, as ambulâncias, os dos bombeiros e os de perícia do Centro de Perícias Científicas
‘Renato Chaves’.

§ 2º  Se comprovada a necessidade do serviço,  o gestor de frota responsável
pelos veículos do órgão a que pertence pode autorizar por escrito e quando for o caso, liberar via
sistema, o uso do veículo de serviço fora dos dias e horários estipulados no caput deste artigo,
cabendo ao mesmo e ao motorista a responsabilidade por qualquer conduta indevida praticada. 

Art.  13.  É  expressamente  proibido  o  uso  de  veículos  oficiais  de  serviço  nas
seguintes situações:

I - por servidor público que esteja afastado, por qualquer motivo, do exercício das
suas funções.

II - para o deslocamento do servidor entre a sua residência e o local de trabalho
ou vice-versa.

III  -  para  o  transporte  de  familiares  do  servidor  ou  de pessoas estranhas ao
serviço público.
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IV - para o transporte a casas de diversões, supermercados, estabelecimentos
comerciais e de ensino, passeios ou excursões.

V  -  aos  sábados,  domingos e  feriados,  salvo  para  desempenho de  encargos
inerentes aos serviços públicos.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica em casos de emergência ou
quando o objeto do serviço tenha sido solicitado pela Administração Pública, desde que devidamente
justificado e comprovado à Diretoria de Administração do órgão.

§ 2º O disposto no caput também não se aplica no caso de transporte para a
residência  de  agente  público  cujo  horário  de  trabalho  tenha  sido  estendido,  a  pedido  da
Administração,  para  além  do  previsto  na  jornada  regular  do  órgão,  desde  que  previamente
autorizado pela área administrativa competente de cada órgão ou entidade estadual.

Art.  14.  No  final  do  expediente,  os  veículos  oficiais  de  serviço  devem
obrigatoriamente ser guardados na garagem do órgão ou entidade detentora da posse do veículo,
ressalvados os casos excepcionais expressamente autorizados pelo titular do órgão, quando houver
necessidade de utilização de outras garagens, oficiais ou residenciais.

Art. 15. Compete a cada órgão e entidade estadual a instauração de sindicância
para apurar a responsabilidade, nos casos de acidentes de trânsito ou surgimento de danos em
veículos oficiais, bem como quando houver indícios de uso irregular do veículo oficial, em desacordo
com esta Instrução. Parágrafo único.  No caso de acidente de veículos, o Boletim de Ocorrência
elaborado pela autoridade policial comporá os autos do processo de sindicância. Art. 16. Todos os
veículos oficiais, próprios ou locados, do órgão ou entidade estadual devem, obrigatoriamente, ser
cadastrados no Sistema de Gestão da Frota de Veículos Oficiais do Estado do Pará.

CAPÍTULO III
DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO
 Art.  17. Para cadastro de veículos oficiais locados, no Sistema de Gestão da

Frota de Veículos Oficiais do Estado do Pará, é obrigatório fornecer uma cópia integral do contrato
assinado e dos termos aditivos subsequentes, caso existam, entre a(s) locadora(s) e o órgão ou
entidade estadual.

Art. 18. O cadastro de veículos oficiais locados no Sistema de Gestão da Frota de
Veículos Oficiais do Estado do Pará será autorizado mediante as seguintes condições:

I - O contrato de locação deverá, obrigatoriamente, estar vigente.
II  -  O  veículo  oficial  cadastrado  deve  constar  no  DETRAN  como  sendo  de

propriedade  da  pessoa  jurídica  contratada,  salvo  quando  o  contrato  permitir  a  subcontratação,
observado o disposto no artigo 72 da Lei 8.666/93.

III - Os veículos que estejam registrados no DETRAN como sendo de propriedade
particular de pessoa física, terão o seu cadastro negado, independente do vínculo que a mesma
possa ter com a pessoa jurídica contratada ou com a contratante.

IV  -  A  categoria  do  veículo,  bem  como  sua  marca/modelo,  deve  estar  em
consonância com a descrição do objeto contratado e/ou com as especificações constantes no Edital
ou da Ata de Registro de Preços de que derivou o contrato.

CAPÍTULO IV
DO ABASTECIMENTO
Art. 19. O abastecimento dos veículos oficiais do Estado serão realizados através

de cartões magnéticos exclusivos para essa finalidade.
§  1º  Os  cartões  magnéticos  serão  confeccionados  após  a  autorização,  pela

SEAD, dos cadastros realizados, no Sistema de Gestão da Frota de Veículos Oficiais do Estado do
Pará, pelo gestor de frota de cada órgão ou entidade estadual.

§ 2º Não serão confeccionados cartões magnéticos para os veículos que tiverem
o seu cadastro negado.

§ 3º Cada veículo oficial,  próprio ou locado, deve possuir obrigatoriamente um
cartão magnético, individual e intransferível, que terá os seus dados impressos no mesmo, de forma
a identificar o veículo no ato do abastecimento.

§ 4º É expressamente proibido utilizar um cartão magnético para abastecer outro
veículo que não seja o veículo oficial ao qual ele Documento assinado digitalmente com certificado
digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de
medida provisória  n°  2.200-2.  Autoridade Certificadora  emissora:  AC IMPRENSA OFICIAL SP.  A
IMPRENSA OFICIAL  DO  PARÁ  garante  a  autenticidade  deste  documento  quando  visualizado
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diretamente no portal www.ioe.pa.gov.br Data: Terça-feira, 13 de Outubro de 2015 às 0:00:00 Terça-
feira,  13  DE  OUTUBRO  DE  2015  DIÁRIO  OFICIAL  Nº  32990  11  pertence.  Art.  20.  O 
abastecimento com os cartões magnéticos deve ser feito exclusivamente nos postos devidamente
credenciados no Sistema de Gestão da Frota de Veículos Oficiais do Estado do Pará.

§ 1º O abastecimento somente será liberado mediante identificação e digitação da
senha pessoal do motorista que tenha sido previamente cadastrado pelo gestor de frota do órgão. §
2º O motorista deve exigir, obrigatoriamente, o cupom ou nota fiscal do abastecimento para posterior
prestação de contas com o gestor de frota do órgão ou entidade estadual ao qual pertence.

§  3º  É  expressamente  proibido  o  abastecimento  sem  a  utilização  do  cartão
magnético do veículo  oficial,  na modalidade popularmente conhecida como “fiado”,  não sendo a
empresa licitante vencedora responsável pelo reembolso do abastecimento.

Art. 21. Havendo perda ou extravio do cartão magnético, o gestor de frota deverá
promover o imediato bloqueio.

Art. 22. Nos deslocamentos eventuais de servidor, o pagamento das despesas
com combustível, nas localidades onde não existam postos credenciados, será efetuado mediante
suprimento de fundos.

CAPÍTULO V
DOS MOTORISTAS
Art.  23.  O  servidor  ocupante  do  cargo  de  motorista  terá  que  estar,

obrigatoriamente, com a sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dentro do prazo de validade.
Parágrafo único. A responsabilidade pela renovação da Carteira Nacional de Habilitação é exclusiva
do motorista detentor da mesma.

Art. 24. O servidor ocupante do cargo de motorista que tiver sua Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) suspensa ou vencida está expressamente proibido de dirigir qualquer veículo
oficial,  devendo  a  sua  situação  funcional  ser  analisada  conforme  as  disposições  legais  ou
regulamentares a que estiver sujeito. Parágrafo único. A omissão do disposto no caput deste artigo
sujeita o servidor ocupante do cargo de motorista às penalidades cíveis cabíveis.

Art.  25.  Os  veículos  oficiais,  próprios  ou  locados,  pertencentes  ao  Poder
Executivo Estadual somente poderão ser dirigidos por motoristas ou por servidores civis e militares
devidamente habilitados.

Art. 26. Ao motorista incumbe:
I  -  inspecionar  o  veículo  oficial  a  ser  utilizado  antes  da  partida  e  durante  o

percurso.
II  -  requisitar  ao  gestor  de  frota  do  seu  órgão  a  manutenção  preventiva  ou

corretiva do veículo, de acordo com o que for constatado.
III  -  dirigir  o  veículo  observando  as  disposições  estabelecidas  no  Código  de

Trânsito Brasileiro.
IV - prestar a assistência necessária em caso de acidente.
V - zelar pelo veículo, incluindo sua documentação, acessórios e ferramentas.
Art. 27. O motorista é responsável pelo veículo, inclusive pelos seus acessórios e

ferramentas, desde o momento do recebimento da chave até a devolução da mesma ao responsável
pela guarda do veículo.

CAPÍTULO VI
DOS GESTORES DE FROTA
Art. 28. O gestor de frota é o servidor responsável pelo controle e gerenciamento

do abastecimento dos veículos oficiais do órgão a que pertence, o que inclui as seguintes atividades:
I  -  acompanhar  e  avaliar  o  consumo de  combustível  e  a  quilometragem dos

veículos oficiais;
II  -  cadastrar  os  veículos  oficiais  em uso,  próprios e  locados,  no Sistema de

Gestão da Frota de Veículos Oficiais do Estado do Pará;
III - manter atualizado o cadastro citado na alínea IV, excluindo os veículos oficiais

que não estejam mais em posse do órgão por terem sido devolvidos à locadora, estarem inservíveis,
irrecuperáveis ou serem ociosos;

IV - emitir periodicamente relatórios de abastecimento dos veículos em uso pelo
seu órgão;

V  -  cadastrar  e  excluir  os  motoristas  autorizados a  abastecer  no Sistema de
Gestão da Frota de Veículos Oficiais do Estado do Pará.
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Art.  29.  O  gestor  de  frota  tomará  providências  para  assegurar  que  a  cada
deslocamento de qualquer veículo oficial do órgão a que ele pertence, sejam registradas, no mínimo,
as seguintes informações:

I - identificação do motorista;
II - identificação e lotação dos usuários do veículo (caronas);
III - destino, interessado (solicitante), finalidade, horário de saída e chegada;
IV - as respectivas quilometragens de saída e chegada.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 30. Os órgãos e entidades estaduais que detiverem, na data da publicação

desta  Instrução  Normativa,  a  posse  de  veículos  oficiais  cujo  registro  de  propriedade,  junto  ao
Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN), esteja em nome de órgãos ou entidades
estaduais  extintos  ou  incorporados  em  decorrência  de  reestruturação  administrativa,  deverão
realizar, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar desta publicação, a devida transferência de
propriedade. Parágrafo único. O mesmo prazo aplica-se aos veículos doados ou transferidos aos
órgãos e entidades estaduais.

Art. 31. O descumprimento das normas estabelecidas nesta Instrução Normativa
implicará na responsabilidade administrativa e civil dos infratores.

§  1º  Responderá  administrativamente  o  servidor  ou  dirigente  do  órgão  que
permitir a prática de ato vedado por esta Instrução Normativa.

§ 2º A eventual aplicação das penalidades administrativas não exime o infrator
das cominações cíveis e/ou criminais.

Art. 32. Aplicam-se as regras desta Instrução Normativa aos veículos apreendidos
pelos  órgãos  policiais  e  de  fiscalização  que  temporariamente  estejam  sendo  utilizados  pela
administração em decorrência de autorização judicial.

Art.  33. Os casos excepcionais ou não previstos por esta Instrução Normativa
deverão ser submetidos à SEAD para análise.

Art. 34. Os Secretários e Dirigentes dos órgãos e entidades estaduais abrangidos
por esta Instrução Normativa adotarão as providências necessárias ao seu cumprimento.

Art. 35. Fica revogada a Instrução Normativa SEAD/DGL nº 002, de 27 de abril de
2012.

Art. 36. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado de Administração, 06 de outubro de 2015.

ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretária de Estado de Administração
Protocolo 885466 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32990, DE 13OUT2015)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ERRATA
Referente  à  Portaria  de  suprimento  de  fundo  970  /2015,  conforme  D.O.E  nº

322992 e protocolo: 886769 de 14/10/2015.
Onde se lê:
R$ 2.000,00 (dois mil reais)

Leia-se:
R$ 1.000,00 ( hum mil reais)

Onde se lê:
Funcional programática: 06 122. 1297.4534

Leia-se:
06.182.1342.2604
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 887353
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32993, DE 16OUT2015)
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CONTRATO Nº 38
EXERCÍCIO: 2015
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2015
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de

manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionados.
Valor Total: R$ 27.779,00
Data da Assinatura: 13/10/2015
Vigência: 13/10/2015 a 13/10/2016
Programa de Trabalho: 06.122.1297.4534
Natureza da Despesa: 339039
Fonte: 0101
Contratado: Braga Gonçalves & Cia LTDA, 
CNPJ:08.686.053/00010-10
Endereço:  Com  sede  em  Belém-PA,  bairro:  Comércio,  TEL:  (91)  3087-

6687/98190-4515, e-mail: bragagoncalvesltda@hotmail.com
Ordenador: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 887122
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32993, DE 16OUT2015)

SUPRIMENTO DE FUNDO
PORTARIA Nº 994, DE 15 DE OUTUBRO DE 2015
Nome: FÁBIO CARDOSO DE MORAES
Matrícula: 5817129--1
Função: Major
Função Programática: 06 122.1297.4534 
Elemento de despesa 339030 - R$ 1.800,00
Elemento de despesa 339036 - R$ 1.200,00
Fonte: 0101
Valor: R$ 3.000,00
Prazo de Aplicação: 30 Dias
Ordenador de Despesas: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 887285
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32993, DE 16OUT2015)

PORTARIA Nº 995 DE 15 DE OUTUBRO DE 2015
Nome: OSVALDO BATISTA DO CARMO JÚNIOR
Matrícula: 57194147--2
Função: Capitão QOSBM.
Função Programática: 06 122.1297.4534 
Elemento de Despesa 339030- R$ 316,19
Fonte: 0101
Valor: R$ 316,19
Prazo de Aplicação: 30 Dias
Ordenador de Despesas: Nahum Fernandes da Silva
Protocolo 887361
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 32993, DE 16OUT2015)

2 – REQUERIMENTOS DESPACHADOS
AJUDA DE CUSTO
De acordo com o que preceituam os art.  38, 39 e 40 da Lei Estadual nº

4.491/1973, solicitado pelos requerentes abaixo mencionados:
CAP QOBM LUIZ ROAN RODRIGUES MONTEIRO, MF 5833540-1, por ter sido

nomeado Subcomandante do 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 160 de 09SET2015.
2° SGT BM ANTONIO CARLOS DO CARMO COSTA, MF 5601827-1, por ter sido

transferido do 9° GBM – Altamira para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.
2°  SGT  BM  LUCIVALDO  DA  SILVA  ALEIXO,  MF  5211360-1,  por  ter  sido

transferido do 9° GBM – Altamira para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.
3° SGT BM JOÃO  MARCOS DE OLIVEIRA MORAES, MF 5399076-1, por ter

sido transferido do 12° GBM – Santa Izabel  para o  17°  GBM – Vigia,  conforme BG n°  165 de
16SET2015.
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3°  SGT BM  LUIZ  AUGUSTO  SANTOS  BAENA,  MF  5601533-1,  por  ter  sido
transferido do 25° GBM – Marituba para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

3°  SGT  BM  ARIVALDO  FRANCO  SALINOS,  MF  5124050-1,  por  ter  sido
transferido do 12° GBM – Santa Izabel para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

3° SGT BM JOSINÉLIO DA CONCEIÇÃO COSTA, MF 5623294-1, por ter sido
transferido do 13° GBM – Salinópolis para o 28° GBM – São Miguel do Guamá, conforme BG n° 235
de 18DEZ2014.

3° SGT BM HELIO  PAULO PINTO DE FREITAS, MF 5398738-1, por ter sido
transferido do 20° GBM – Mosqueiro para o 11° GBM – Breves, conforme BG n° 141 de 12AGO2015.

CB  BM  JAIRO CARLOS  DE  OLIVEIRA NETO,  MF  5162661-1,  por  ter  sido
transferido do 14° GBM – Tailândia para o 29° GBM – Moju, conforme BG n° 105 de 11JUN2015.

CB BM JOÃO NILDO RAIOL DA COSTA, MF 5209978-1, por ter sido transferido
do 20° GBM - Mosqueiro para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

CB BM WALTER LUIZ FERREIRA PINTO DA SILVA TORRES, MF 54185319-1,
por ter sido transferido do 14° GBM – Tailândia para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de
16SET2015.

CB BM JOSIEL DA SILVA QUEIROZ, MF 54185011-1, por ter sido transferido do
5° GBM – Marabá para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

CB BM LUIZ  CARLOS  PEREIRA DOS SANTOS, MF 5602068-1,  por ter sido
transferido do ABM – Marituba para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

CB BM JIMMY PEREIRA DOS SANTOS, MF 57189263-1, por ter sido transferido
do QCG – Belém para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

CB BM EDIVALDO ALEIXO FERREIRA, MF 5620627-1, por ter sido transferido
da 27° GBM – Mangueirão para o 29° GBM – Moju, conforme BG n° 105 de 11JUN2015.

SD  BM  ELITON  MOREIRA  FERNANDES,  MF  57217684-1,  por  ter  sido
transferido do QCG – Belém para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

SD BM MARCELO OLIVEIRA DA SILVA, MF 54193761-2, por ter sido transferido
do 25° GBM – Marituba para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

SD BM LEONILSON BEZERRA ROSA, MF 57189136-1, por ter sido transferido
do 7° GBM – Itaituba para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

SD BM WELLINGTON CARLOS VENANCIO DE LIMA, MF 57218032-1, por ter
sido transferido do 1° GBS - Belém para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

SD  BM  GILSON  RODRIGUES  SAMPAIO,  MF  57218363-1,  por  ter  sido
transferido do 22° GBM – Cametá para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

SD BM BENJAMIN FURTADO AMIN, MF 57173414-1, por ter sido transferido do
20° GBM – Mosqueiro para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

SD BM ADÃO DA SILVA TEIXEIRA, MF 57173903-1, por ter sido transferido do
9° GBM – Altamira para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

SD BM ROBERTO BARBOSA DA SILVA, MF 57218523-1, por ter sido transferido
do 9° GBM – Altamira para o 17° GBM – Vigia, conforme BG n° 165 de 16SET2015.

DESPACHO:
1 - Deferido;
2 - A SPP/DP para providenciar a respeito;
3 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

AUXÍLIO FARDAMENTO
De acordo com o que preceitua o art.  80 da Lei Estadual nº 4.491/1973,

solicitado pelos requerentes abaixo mencionados:
TEN  CEL  QOCBM  PETRONIO MARANHÃO  DOS  SANTOS  JUNIOR,  MF

5185858-1, do QCG – Belém, por estar 08 (oito) anos na mesmo posto (2° auxilio fardamento).
SUBTEN BM MARCOS  CESAR  CHERMONT DE  MELO,  MF  5158877-1,  do

QCG – Belém, por estar 04 (quatro) anos na mesma graduação.
SUBTEN BM ANTONIO MESSIAS PEREIRA LAURIDO, MF 5210135-1, do QCG

– Belém, por estar 04 (quatro) anos na mesma graduação.
SUBTEN BM JOSÉ  CARLOS LOPES DA SILVA, MF 5211859-1, do 1° GBM –

Belém, por estar 08 (oito) anos na mesma graduação (2° auxilio fardamento).
SUBTEN BM LUIS CLAUDIO PINTO DIAS, MF 5608880-1, do QCG – Belém, por

estar 08 (oito) anos na mesma graduação.
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SUBTEN BM JOSELITO TEIXEIRA SILVA, MF 5620708-1, do QCG – Belém, por
estar 08 (oito) anos na mesma graduação.

DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SPP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

QUINQUÊNIO
De  acordo  com  o  que  preceituam  os  art.  19  e  20  da  Lei  Estadual  nº

4.491/1973, solicitados pelos requerentes abaixo mencionados:
3° SGT BM  ALEXANDRE TENÓRIO DO NASCIMENTO, MF 5826756-1, do 4°

GBM – Santarém (4° Quinquênio).
SD BM NOÉ DA ROCHA DIAS, MF 57218030-1, do 19° GBM – Cametá, acresci-

do o período de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias de serviços prestados a Força Aérea
Brasileira (2° Quinquênio).

DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SPP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

LICENÇA ESPECIAL
De  acordo  com  o  que  preceituam  os  art.  70  e  71,  da  Lei  Estadual  nº

5.251/1985, solicitados pelos requerentes abaixo mencionados:
1° SGT BM ROSEANE TAVARES TRAJANO, MF 5598362-1, do QCG – Belém,

referente ao decênio de 01FEV2004 a 01FEV2014 (2ª licença).
3°  SGT  BM  ADILSON SANTOS  SOUZA,  MF  5422523-1,  do  3°  GBM  –

Ananindeua, referente ao decênio de 01MAR1993 a 01MAR2003 (1ª licença).
CB BM JORGE LUIZ ALVES CRUZ, MF 5210208-1, do GMAF – Belém, referente

ao decênio de 01OUT2001 a 01OUT2011 (2ª licença).
CB  BM  EDIMILSON CUNHA SILVA,  MF  5618045-1,  do  29°  GBM  –  Moju,

referente ao decênio de 01FEV1994 a 01FEV2004 (1ª licença).
CB BM ANTONIO JOSÉ DE  SOUZA JUNIOR,  MF 5162220-1,  do 4°  GBM –

Santarém, referente ao decênio de 05NOV2000 a 05NOV2010 (2ª licença).
DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SCP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO
Conforme  preceitua  o  art.  133,  inciso  I,  da  Lei  Estadual  nº  5.251/1985,

solicitado pelo requerente abaixo mencionado.
Averbo nos assentamentos do SUBTEN BM  JOCTÃ PAULO DA COSTA,  MF

5232538-1, do 10° GBM - Redenção, o período de 05 (cinco) meses e 01 (um) dia de serviços
prestados à Prefeitura Municipal de Belém - PA, para fim de Reserva Remunerada.

DESPACHO:
1. Deferido;
2. A SCP/DP para providenciar a respeito;
3. Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

ATUALIZAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO POLICIAL MILITAR
De acordo com o que preceitua o Art. 4º, § 1º, 2º e 3º da Lei Estadual nº

5.022/1982 c/c com o Art. 1º, Inciso III do Decreto Lei nº 2.940/1983, solicitados pelos requeren-
tes abaixo mencionados:
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De 20% para 30%:
1° TEN QOBM ALUIZ PALHETA RODRIGUES, MF 54185206-1, do 1° GBS – Be-

lém, por ter concluído o Curso de Especialização em Gestão Pública, realizado na Faculdade Estácio
do Pará – FAP, no período de 07ABR2014 a 30JAN2015.

CB BM LEANDRO VIEIRA DE BARROS, MF 54185275-1, do 13° GBM -  Salinó-
polis, por ter concluído o Curso de Especialização em Gestão Orçamentária e Financeira, realizado
na Faculdade Estácio do Pará – FAP, no período de 07ABR2014 a 30JAN2015.

DESPACHO:
1 - Deferido;
2 - A SPP/DP para providenciar a respeito;
3 - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

SD BM GEORGE ADRIANO SANTOS LIMA, MF 5717, MF 5833728-1, do QCG –
Belém, por ter concluído o Curso Superior de Formação Especifica em Gestão de Empresas de Na-
vegação Fluvial, realizado na Faculdades Integradas do Tapajós - FIT, no período de 07ABR2015 a
30JAN2015.

DESPACHO: 
1 – Indeferido, com base no Parecer Técnico n° 01/2015 – DEI de 10 de abril de

2015, publicado no BG n° 164 de 15SET2015;
2. Publique-se e arquive-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO
De acordo com o que preceitua a Lei Estadual nº 5.320/1986, solicitado pelo

requerente abaixo mencionado:
CAP QOBM  ANA PAULA TAVARES AMADOR, MF 5833493-1, do 21° GBM –

Belém.
DESPACHO:
1.  Indeferido,  em  virtude  do  entendimento  firmado  pelo  Núcleo  Jurídico  da

Secretaria de Estado de Administração do Estado do Pará em processos análogos, quais sejam
Processos nº 2004/92838, 2005/114562 e 2008/420584.

2. Publique-se e arquive-se.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

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

A)  Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
procedido  por  determinação  do  Comandante  do  25º  GBM,  instaurado  por  meio  da  Portaria  Nº
004/2015  –  Cmdº.  do  1º  SGBM,  de  05MAI2015,  cujo  presidente  foi  nomeado,  o  2º  SGT BM
RAIMUNDO DOS ANJOS SANTA ROSA, MF 5601827-1, que teve por escopo apurar a conduta do
SD BM LOZUEL LEMOS TAVARES, MF 57189326-1, pertencente ao 1º SGBM, ter em tese deixado
de homologar, dentro do prazo legal de 48 h, junto a POLIBOM, atestado médico do dia 23FEV2015,
de 02(dois) dias, que afastou o referido militar do serviço de Guarnição da VTR ABT-21 para o qual
estava devidamente escalado nesta UBM no dia  23FEV2015, não observando a determinação da
Diretoria de Saúde do CBMPA conforme publicação no BG nº 15 de 22JAN2015.

RESOLVO:
1) CONCORDAR com a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo

Administrativo Disciplinar Simplificado, de que não há incidência de crime de qualquer natureza, mas
há a incidência de transgressão disciplinar por parte do SD BM LOZUEL LEMOS TAVARES, haja
vista que no bojo do processo fica claro que o acusado,  nas provas documentais e testemunhais,
tinha conhecimento do prazo legal de 48 h úteis para homologação de atestado médico junto a
POLIBOM (Fls. 14,15,23,24,25 e 26), porém veio somente no dia  26FEV2015  à B/1 do 1º SGBM
pegar  o  Oficio  nº  066/2015  -  1º  SGBM,  para  homologação  do  referido  atestado  médico,  onde
conforme comprovado  no  bojo  de  instrução  processual  que  o  mesmo só  apresentou  o  referido
atestado médico, junto aquela diretoria de saúde no dia 27FEV2015, prazo este que ultrapassou o
período legal de 48 h úteis para homologação de atestados médicos (Fls. 05,06,07 e 08), mesmo
que diante  de uma impossibilidade  sua  em comparecer  para  homologação do referido atestado
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médico, contudo o mesmo poderia fazê-lo através de um representante legal seu, conforme prevê o
informativo da Diretoria de Saúde do CBMPA, publicado no BG nº 15 de 22JAN2015 (pág. 6);

2) DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise
com base nos art. 32, 33, 34, 35 e 36 da Lei 6.833/2006, verificou-se que os ANTECEDENTES DO
TRANSGRESSOR são aproveitáveis, pois de acordo com a ficha disciplinar atualizada o militar o
mesmo  encontrar-se  no  comportamento  BOM.  AS  CAUSAS  QUE  DETERMINARAM  A
TRANSGRESSÃO não lhes são favoráveis, pois fica claro que o acusado desconsiderou uma ordem
legal, contrariando com isso os preceitos da lei6.833/2006, A NATUREZA DOS FATOS E

ATOS  QUE  ENVOLVERAM não  lhe  são  favoráveis,  pois  o  acusado,  tem  o
PODER DE DEVER de ter ciências das normas vigentes, Lei 6.833/2006.  AS CONSEQUÊNCIAS
QUE  DELA POSSAM ADVIR demonstram prejuízo  à  hierarquia  e  disciplina,  pois  a  prática  da
referida transgressão repercute de forma desarmônica no âmbito da corporação ferindo os conceitos
éticos fundamentais do militarismo, cito Disciplina Hierarquia e Profissionalismo; trazendo com sua
atitude  transtornos  insanáveis  em relação  ao  bom andamento  e  relacionamento  nas  atividades
Bombeiro Militar. Não há causas de justificação prevista no art. 34. Com ATENUANTE previsto no
Inciso I do art. 35 e AGRAVANTE previsto no Inciso III do ART. 36;

3)  Punir  com 02  (dois)  dias  de DETENÇÃO  o  SD  BM LOZUEL  LEMOS
TAVARES, MF 57189326-1 por ter o militar com sua conduta infringindo o Art. 17, incisos X e XVII,
Art. 18 incisos VII e IX e Art. 37, inciso XXIV,  da Lei Estadual n° 6833/2006. Transgressão de
natureza  LEVE, conforme  art. 31 §1º; Ingressa no comportamento BOM. Conforme disposto no
artigo 48 §1º da lei 6833/2006. Após o término dos prazos recursais previstos no Art. 144 da mesma
lei, em virtude do parecer nº 144/2015 PGE publicado no BG 096 de 27MAR2015 (pag. 04), o militar
sancionado fica temporariamente sem cumprir a referida punição fazendo-se somente registro da
punição aplicada em sua ficha disciplinar e nos seus assentamentos;

4) Publicar em Boletim Interno a presente solução de PADS. A B/1 do 25º GBM
para providências;

5)  Arquivar  os autos do Processo Administrativo  Disciplinar Simplificado na 2ª
Seção dodo 25º GBM e remeter uma cópia do PADS à assistência do Subcomando Geral.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Quartel em Marituba-PA, 22 de setembro de 2015.

ADRIANA MELENDEZ ALVES – MAJ QOBM
Comandante do 25º GBM – Marituba

B)  Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  ,
procedido por determinação deste comando, por meio da Portaria nº 016 de 26 de novembro de
2014- Gab/Cmd° do 2°GBM- Castanhal, cujo presidente nomeado foi o 3º SGT BM LUÍS PEREIRA
FREITAS,  que visa apurar  os fatos que versam sobre a  falta  DO CB BM EDSON  RAMOS  DE
SOUSA, MF: 5601118-1,  que no dia 26 de setembro de 2014, faltou a palestra  ministrada pelo Sr.
Cap QOBM Piquet, sobre “ empoderamento às Responsabilidades do Servidor Público” conforme
Escala Extra nº 269, de 23 de setembro de 2014, onde na ocasião, foi expedido a portaria n° 26 de
26 de setembro de 2014 para que o CB BM, justificasse sua ausência, no entanto, o mesmo não o
fez, ficando pendente a devolução do documento por parte do militar acusado. Infringindo em tese o
Art. 6º, Incisos V- a consciência das responsabilidades, VI – a rigorosa observância das prescrições
regulamentares, Art. 17, incisos X e  XVII; Art. 18, inciso XI e Art. 37, incisos XX, XXVIII, XLV e L da
Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

RESOLVO
1)  Concordar  com  a  conclusão  que  chegou  o  Presidente  do  Processo

Administrativo Disciplinar Simplificado de que houve indícios de transgressão disciplinar, em face dos
fatos apurados constantes nos autos de acordo com o Termo de qualificação e interrogatório do
acusado (folhas 26 e 27) de modo que está caracterizada transgressão da disciplina Bombeiro Militar
de natureza LEVE, uma vez nos depoimentos constantes das testemunhas (folhas 31, 32. 36 e 37)
fica caracterizada tal transgressão, descrita nos incisos V, VI, X, XVII, XI, XX, XXVIII, XLV e L da Lei
Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006;

2) DOSIMETRIA: (Apenas para os casos em que houver transgressão disciplinar):
Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após a analise com base nos art. 32, 33, 34., 35 e
36 do CEDPM, verificou-se que os ANTECENDENTES DO TRANSGRESSOR são aproveitáveis,
pois de acordo com a ficha disciplinar o militar encontra-se no comportamento BOM. AS CAUSAS
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QUE  DETERMINARAM  A TRANSGRESSÃO  não  lhe  são  favoráveis,  pois  não  compareceu  a
palestra no dia 26 de setembro de 2014 e não apresentou justificativa.  A NATUREZA DOS FATOS E
ATOS QUE A ENVOLVERAM não lhe são favoráveis, pois o mesmo não compareceu a palestrado
dia  26  de  setembro  de  2014  e  nem  justificou  a  sua  ausência  em  tempo  hábil  e  justificou-a
posteriormente,  de  forma  inconsistente  (folhas  26  e  27).  AS  CONSEQUENCIAS  QUE  DELA
POSSAM ADVIR lhe são favoráveis, pois a falta da escala extra (palestra do dia 26 de setembro) não
gerou grandes transtornos a administração e ao bom andamento do serviço;

3) Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, Punir o CB BM EDSON
RAMOS DE SOUSA, MF: 5601118-1,  COM REPREENSÃO, pois infringiu com as suas condutas o
Art. 6º, Incisos V e VI; Art. 17, incisos X e XVII; Art 18, inciso XI e Art. 37, incisos XX, XXVIII, XLV e L
da  Lei  Estadual  nº  6.833  de  13  de  fevereiro  de  2006.  Com  atenuantes  no  art.  35,  inciso  I  e
agravantes do art. 36, inciso III, nos dispositivos da mesma lei; Transgressão de natureza “LEVE”,
por  incidir  no Art.  31.  1°,  todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833  de  13  de  fevereiro  de 2006.
Permanece no comportamento  BOM;  A referida punição deverá ser cumprida na unidade do
militar e registrada em seus assentamentos;

4) Remeter a 2ª via e solução do presente Processo ao Subcomando Geral, para
conhecimento e publicação em Boletim Geral da presente solução;

5) Arquivar a 1ª vias dos Autos do PADS na 2ª seção do 2° GBM;
6) Registre e cumpra-se.

EVALDO BASTOS FERREIRA – MAJ QOBM
Comandante do 2º GBM

C) Analisando os Autos do Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado
(PADS), procedida por determinação deste comando, por meio da Portaria nº 08 de 22 de outubro de
2014,  Gab Cmdº  do  2º  GBM –  Castanhal,  cujo  Presidente  foi  o  3º  SGT BM  Claudemir Sales
Rodrigues, que visa apurar os fatos que versam sobre a conduta do Militar CB BM EDSON RAMOS
DE SOUZA, MF: 5601118-019, que no dia 30 de setembro de 2014, faltou expediente e após o envio
do Memorando nº 037, de 02OUT2014, para que fosse feito uma justificativa prévia, o militar  não
manifestou justificativa plausível. Infringindo em tese o Art. 37, Incisos XXVIII, L, com sanção prevista
no Art. 39, inciso I, conforme Art. 106 parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.833 de 13 de fevereiro de
2006, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no corpo de Bombeiros
Militar do Pará. E da Portaria nº 301 de 31 de maio de 2012, bg 106 de 11 de JUN de 2012 e da
norma reguladora dos serviços operacionais 001/2014, bg 180 de 25 de set de 2014 em vigor no
CBMPA.

RESOLVO
1)  Concordar com  a  conclusão  que  chegou  o  Presidente  do  Procedimento

Administrativo Disciplinar Simplificado de que houve indícios de transgressão disciplinar, em face dos
fatos apurados constantes nos Autos, de acordo com o termo de qualificação e interrogatório do
acusado (folhas 27,  28) de modo que está caracterizada a transgressão da disciplina Bombeiro
Militar,  uma  vez  que  nos  depoimentos  constantes  das  testemunhas  (folhas  30,  31,33,34)  fica
caracterizada tal transgressão, descrita nos incisos XXVIII e L do Art. 37 da Lei Estadual nº 6.833 de
13 de fevereiro de 2006.

2) DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após a analise
com base nos art.  32, 33,  34.,  35 e 36 do CEDPM, verificou-se que os ANTECENDENTES DO
TRANSGRESSOR são aproveitáveis, pois de acordo com a ficha disciplinar o militar encontra-se no
comportamento  BOM.  AS  CAUSAS  QUE  DETERMINARAM  A TRANSGRESSÃO  não  lhe  são
favoráveis,  pois  não  apresentou  justificativa  plausível  para  a  falta  do  expediente  do  dia  30  de
setembro  de  2014.  A NATUREZA DOS  FATOS  E  ATOS  QUE  A ENVOLVERAM  não  lhe  são
favoráveis,  pois  o  mesmo  não  informou  o  motivo  de  sua  falta  em  tempo  hábil  e  justificou-a,
posteriormente,  de  forma  inconsistente  (FOLHAS  27,28).  AS  CONSEQUENCIAS  QUE  DELA
POSSAM ADVIR lhe são favoráveis, pois a falta de expediente não gerou grandes transtornos a
administração e ao bom andamento do serviço.

3) Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, Punir o CB BM EDSON
RAMOS DE SOUZA, MF: 5601118-019, com REPREENSÃO, pois infringiu com as suas condutas os
dispositivos dos incisos XXVIII  e L  do art.  37, da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006 de
CEDPMPA, em vigor no CBMPA, com agravante do art. 36 inciso III e atenuante do art. 35, inciso I,
nos dispositivos da mesma lei; Transgressão disciplinar de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31. §
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1°.  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833  de  13  de  fevereiro  de  2006.  Permanece  no
comportamento BOM; A referida punição deverá ser cumprida na unidade do militar e registrada em
seus assentamentos;

4) Remeter a 2ª via e solução do presente Processo ao Subcomando Geral, para
conhecimento e publicação em Boletim Geral da presente solução;

5) Arquivar a 1ª vias dos Autos do PADS na 2ª seção do 2° GBM;
6) Registre e cumpra-se.

EVALDO BASTOS FERREIRA – MAJ QOBM
Comandante do 2º GBM

D) Analisando os Autos do Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado
(PADS),  procedida  por  determinação  deste  comando,  por  meio  da  Portaria  nº  012  de  10  de
novembro de 2014, cujo Presidente nomeado foi o 3º SGT BM Joseilson Cruz do Rosário, que visa
apurar os fatos que versam sobre a falta de serviço CB BM ANDRÉ LUIZ DE SOUSA GALVÃO, MF:
5399858-1, ocorrida no dia 27 de setembro de 2014, quando de serviço de componente da guarnição
de salvamento.

RESOLVO
Concordar com  a  conclusão  que  chegou  o  Presidente  do  Procedimento

Administrativo Disciplinar Simplificado de que houve transgressão disciplinar por parte do CB BM
GALVÃO, em face dos fatos apurados constantes nos Autos,  de modo que está caracterizada a
transgressão  da  disciplina  Bombeiro  Militar,  uma  vez  que  o  acusado  não  apresentou  atestado
médico,  outro  documento  ou  justificativa  que  comprovasse  a  falta  do  mesmo  ao  serviço,
transgredindo assim os incisos V e VI do Art. 6º e Inciso L do Art. 37 da Lei Estadual nº 6.833 de 13
de fevereiro de 2006.

1)  DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após a analise
com base nos art.  32, 33,  34.,  35 e 36 do CEDPM, verificou-se que os ANTECENDENTES DO
TRANSGRESSOR são aproveitáveis, pois de acordo com a ficha disciplinar o militar encontra-se no
comportamento  BOM.  AS  CAUSAS  QUE  DETERMINARAM  A TRANSGRESSÃO  não  lhe  são
favoráveis,  pois  causou transtorno  ao serviço sobrecarregando a guarnição.  A NATUREZA DOS
FATOS  E  ATOS QUE A ENVOLVERAM não  lhe  são  favoráveis,  pois  não  apresentou  atestado
médico, outro documento ou justificativa que amparasse legalmente a falta do mesmo ao serviço. AS
CONSEQUENCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR não lhe são favoráveis,  pois  o  mesmo sofrerá
sanções disciplinares previstas nos incisos V e VI do art. 6 e inciso L do art. 37 da Lei Estadual n°
6.833 de 13 de fevereiro de 2006.

2) Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, Punir o CB BM ANDRÉ
LUIZ DE SOUSA GALVÃO, MF: 5399858-1, com 02 (DOIS) dias de detenção, pois infringiu com as
suas condutas os incisos V e VI  do art. 6 e inciso L do art. 37, da Lei n° 6.833, de 13 de fevereiro de
2006 , Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Para, ora em vigor no Corpo de Bombeiros
Militar do Para, Transgressão de natureza “MÉDIA”, por incidir no Art. 31. § 3° da Lei 6.833 de 13 de
fevereiro de 2006. Permanece no comportamento BOM; A referida punição deverá ser cumprida na
unidade do militar e registrada em seus assentamentos;

4) Remeter a 2ª via e solução do presente Processo ao Subcomando Geral, para
conhecimento e publicação em Boletim Geral da presente solução;

5) Arquivar a 1ª vias dos Autos do PADS na 2ª seção do 2° GBM;
6) Registre e cumpra-se.
Castanhal, 30 de março de 2015.

EVALDO BASTOS FERREIRA – MAJ QOBM
Comandante do 2º GBM

2 - MUDANÇA DE COMPORTAMENTO
De acordo com o que preceitua o art. 69 da Lei Estadual nº 6.833/2006, fica

mudado o comportamento dos militares abaixo mencionados:
DO BOM PARA O EXCEPCIONAL:
2°  SGT  BM  JOSÉ  EDVA RODRIGUES  DOS  SANTOS,  MF  5426383-1,  do

CSMV/MOp.
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3°  SGT BM  WILSIVALDO VIANA DE SOUZA,  MF  5623413-1,  da  4ª  SBM -
Santarém.

3° SGT BM MANOEL DOMINGOS DO VALE LIMA, MF 55=398037-1, da 4ª SBM
- Santarém.

CB BM LUIS ANTONIO ANDRÉ DIAS, MF 5452635-1, do 6° GBM – Barcarena.
CB BM ANTONIO JOSÉ DE  SOUZA JUNIOR,  MF 5162220-1,  da  4ª  SBM -

Santarém.
SD  BM  RENATO PINHEIRO  RODRIGUES,  MF  57189351-1,  do  8°  GBM  –

Tucuruí.
SD BM PEDRO MAX GONÇALVES NOGUEIRA, MF 57189350-1, do 8° GBM –

Tucuruí
SD  BM  ALEXANDRE DIAS  DE  SOUSA,  MF  57173664-1,  do  6°  GBM  –

Barcarena.
SD BM JOSIEL DA SILVA LIMA, MF 55586756-2, do 10° GBM – Redenção.

DO BOM PARA O ÓTIMO:
SD BM ITALO DE OLIVEIRA SANDOVAL, MF 57217925-1, do GMAF – Belém. 
SD BM DARISON JORGE TORRES, MF 57218233-1, do 10° GBM – Redenção.
SD BM  ROGÉRIO VELASCO OLIVEIRA GAMA, MF 57188127-2, do GMAF –

Belém.
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 - CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO
O CEL QOBM Comandante Geral do CBMPA, no uso de sua competência e

conforme o art. 154 da Lei nº 6.833/2006, resolve:
Cancelar  as  punições  disciplinares  aplicadas,  conforme ficha  disciplinar

dos militares abaixo.
3°  SGT BM  WILSIVALDO VIANA DE SOUZA,  MF  5623413-1,  da  4ª  SBM -

Santarém.
PUNIÇÃO QUANT. DIAS DATA

DETENÇÃO 04 28OUT1994
DETENÇÃO - 04MAR1996
REPREENSÃO - 22MAR1996
REPREENSÃO - 15MAI1998
DETENÇÃO 02 15MAI2002

3° SGT BM MANOEL DOMINGOS DO VALE LIMA, MF 5398037-1, da 4ª SBM -
Santarém.

PUNIÇÃO QUANT. DIAS DATA
PRISÃO 08 14ABR1993
REPREENSÃO - 28MAI1997

CB BM ANTONIO JOSÉ DE  SOUZA JUNIOR,  MF 5162220-1,  da  4ª  SBM -
Santarém.

PUNIÇÃO QUANT. DIAS DATA
DETENÇÃO 08 09JUL1997
DETENÇÃO 04 01FEV1995
DETENÇÃO 04 16JUN1995
DETENÇÃO 02 08MAR1999
DETENÇÃO 04 07MAR2000
REPREENSÃO - 19DEZ2005
REPREENSÃO - 25MAR2007
(Fonte: Nota nº 156/2015 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4  -  DEPARTAMENTO  DA FORÇA NACIONAL  DE  SEGURANÇA
PÚBLICA - ELOGIO

É por dever de justiça que elogio o SUBTEN do CBMPA FRANCISCO IRAND
RAMOS PANTOJA CPF 307.185.972-49 e o SUBTEN DO CBMPA OZENIL BRANDÃO DA SILVA
CPF 428.089.012-91, colaboradores desta Operação, pela demonstração de compromisso com a
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missão que ora abraçaram, quando, de folga, no dia 18 de maio de 2015, ao transitarem pela Av.
Marcelino Pires – Dourados/MS, flagraram um acidente de trânsito, resultante da colisão entre dois
veículos, restando atropelado o Sr. Isaías Lisaldo de Lima, com fraturas expostas no membro inferior
direito.

Os militares em tela, imbuídos do dever de salvar vidas, prontamente realizaram
o atendimento pré-hospitalar à vítima, garantindo a estabilização clínica e imobilização do membro
fraturado, além de acionarem os serviços de emergência do SAMU e Polícia Militar, exercendo papel
decisivo para o desfecho positivo da ocorrência e suporte de vida do acidentado.

Concito, aos militares dignos deste encómio, a continuar trilhando suas condutas
pautados no empenho e comprometimento incondicional com os ideais dessa tão nobre instituição
que é o Corpo de Bombeiros Militar, consubstanciando, com suas atitudes, o lema da instituição:
vidas alheias, riquezas a salvar. 

Dourados-MS, 18 de maio de 2015.

HELEN VANDOREN SOUZA SIQUEIRA – CAP PMAP
Comandante da Operação Tekohá - MS
(Fonte: Boletim Geral nº 09, de 30JUN2015, do DFNSP)

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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