
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 27 DE JANEIRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 017

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE JANEIRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL QOBM ADALMILENA
Supervisor de Área CAP BM JÂNIO

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

Oficial de Dia ao QCG CAP BM MARCELINO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM VARELA
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM ADRIANO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
OFÍCIO Nº 007/2016. BELÉM-PA, 22 DE JANEIRO DE 2016.
ANEXO: 
Documento nº 33953.
Exmo. Sr. Comandante Geral,

Ao  cumprimentá-lo  honradamente,  considerando  os  termos  do  protocolo  nº
33953, encaminhado por Vossa Excelência a esta Comissão de Justiça, expomos os seguintes
termos:

Considerando  que  o  CB  BM  Anuar  Sadat Ferreira  Muniz  dos  Santos,
pertencente ao centro de manutenção concluiu o curso de Adaptação para 2º Oficial de Máquinas
da Marinha Mercante, ministrado pelo Centro de Instrução Braz de Aguiar, e foi contemplado com
uma vaga de estágio embarcado na empresa Transpetro.

Considerando  que  o  militar  solicita  afastamento  total  do  serviço  Bombeiro
Militar  pelo  período  de  06  (seis  meses),  fevereiro  a  julho  de  2016  para  realizar  o  estágio
embarcado.

Considerando que  a  Lei  nº  5.251/85,  que  trata  do  Estatuto  dos  Policiais
Militares  do  Pará,  é  clara  ao  dispor  sobre  os  afastamentos  totais  do  serviço  e  licenças  nos
seguintes dispositivos:

Art. 67 - Os Policiais Militares têm direito, ainda aos seguintes períodos de
afastamento  total  do  serviço,  obedecidas  as  disposições  legais  e  regulamentares,  por
motivo de:

I - Núpcias: 08 (oito) dias; 
II - Luto: 08 (oito) dias; 
III - Instalação: até 10 (dez) dias; 
IV - Trânsito: até 30 (trinta) dias, quando designados para curso ou transferidos

para OPM sediadas fora da capital 
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(...)
Art. 70 - Licença é a autorização para afastamento total do serviço em caráter

temporário, concedida ao Policial Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.
§ 1º - A licença pode ser:
(...)
a) - Especial;
b) - Para tratar de interesse particular;
(…)
Art. 71 - Licença especial é a autorização para afastamento total
do  serviço,  relativa  a  cada  decênio  de  tempo  de  efetivo  serviço  prestado,

concedida ao Policial-Militar que a requerer sem que implique em qualquer restrição para sua
carreira.

§ 1° - A licença especial tem a duração de 06 (seis) meses a ser gozada de
uma só  vez,  podendo  ser  parcelada  em 02  (dois)  ou  03  (três)  meses  por  ano  civil,  quando
solicitada pelo interessado e julgado conveniente pela autoridade competente.

Art. 72 - A licença para tratamento de interesse particular é a autorização para
afastamento total do serviço, concedida ao Policial Militar que contar mais de 10 (dez) anos de
efetivo serviço e que a requerer com aquela finalidade.

PARÁGRAFO  ÚNICO  -  A licença  será  sempre  concedida  com  prejuízo  da
remuneração e da contagem de tempo de efetivo serviço.

Art. 73 - É da competência do Comando Geral da Polícia Militar a concessão da
licença especial e da licença para tratamento de interesse particular.

Considerando que para o caso em comento, a medida mais adequada seria a
concessão de licença especial ou licença para tratar de interesse particular, desde que o militar
preencha os requisitos para que o direito seja concedido, quais sejam: contar com mais de 10
(dez) anos de efetivo serviço e desde que autorizado pelo Comando Geral da Corporação.

Considerando que Cabotagem é a navegação entre portos marítimos de um
mesmo país,  utilizando as vias marítimas ou vias navegáveis interiores, sem perder a costa de
vista e que referida função não possui enquadramento nas destinações do CBMPA definidas no
artigo 200 da Constituição do Estado do Pará e artigo 2º da Lei nº 5.731/1992, Lei de Organização
Básica do CBMPA:

Art. 200. O Corpo de Bombeiros Militar é instituição permanente, força auxiliar e
reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina militares, subordinando-se ao
Governador do Estado e competindo-lhe, dentre outras atribuições previstas em lei, executar: 

I  -serviço  de  prevenção  e  extinção  de  incêndios,  de  proteção,  busca  e
salvamento; 

II -socorro de emergência; 
III -perícia em local de incêndio; 
IV -proteção balneária por guarda-vidas; 
V -prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial; 
VI -proteção e prevenção contra incêndio florestal; 
VII  -atividades  de  defesa  civil,  inclusive  planejamento  e  coordenação  das

mesmas.
VIII -atividades técnico-científicas inerentes ao seu campo de atuação.
Art. 2º -Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará realizar:
I - Planejar, coordenação e execução de atividade de Defesa Civil;
II  -Serviço de prevenção e extinção de incêndios;
III -Serviços de busca e salvamento de pessoas e bens;
IV  -Socorro de emergência;
V - Perícia de incêndios e explosões;
VI -Serviço de guarda-vidas em praia e balneários;
VII - Proteção e prevenção de acidentes e incêndios marítimos e fluviais;
VIII -Proteção e prevenção contra incêndios florestais;
IX  -Atividades  e  pesquisas  técnico-científico,  com  vistas  à  obtenção  de

produtos e processos, que permitam o desenvolvimento de sistemas de segurança contra incêndio
e pânico;
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X  -Atividades de segurança contra incêndio e pânico com vistas à proteção de
pessoas, dos bens públicos e privados, incluindo a proteção de locais, o transporte, o manuseio e
a operação de produtos perigosos;

XI - Atividades de proteção contra incêndio, com vistas à proteção ambiental;
XII -Socorros nos casos de sinistro, calamidades públicas, catástrofes, sempre

que haja ameaça de destruição de haveres, vítimas ou pessoas em iminentes perigo de vida.
Considerando que foi expedido pela Diretoria de Pessoal do CBMPA Certidão

de Tempo de Serviço informando que o militar soma o tempo de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e
27 (vinte e sete) dias de serviço perante a Corporação.

Por  todo  exposto,  esta  comissão  de  justiça  manifesta-se  de  maneira
desfavorável ao pleito do requerente, pois entendemos que o militar somente poderia ser liberado
para participar de estágio embarcado, se o mesmo solicitasse o gozo de licença especial (artigo
71, caput do Estatuto da PMPA) ou licença para tratar de interesse particular (artigo 72, caput do
Estatuto da PMPA). Entretanto, para a concessão do direito faz-se necessário a presença dos
seguintes requisitos: contar com mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço e autorização do gestor
máximo da Corporação,  obedecendo ao que dispõe a Lei  nº  5.251,  de 31 de julho de 1985,
Estatuto da PMPA. Entretanto, conforme informação da Diretoria de Pessoal do CBMPA o militar
não  possui  mais  de  10  (dez)  anos  de  efetivo  serviço.  Assim,  não  faz  jus  aos  direitos
supramencionados.

Respeitosamente,

Edivaldo dos Santos Cardoso – Tcel. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO: 
A Secretaria do comando para remeter à Ajudância Geral para publicidade, bem

como informar o interessado por meio de ofício ao seu comandante.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA

PORTARIA Nº 13, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de

suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento do fato exposto na  cópia  autentica  nº
122/2015- de 25 de Novembro de 2015, do livro do 3ºGBM – Parte nº326 do CMT DE S.O.S, com
o intuito de apurar todos os fatos referente às avarias ocorridas nos equipamentos e na VTR ABS-
17, durante a ocorrência citada na parte nº326.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as causas os

efeitos e os responsáveis, apurar todos os fatos referente às avarias ocorridas nos equipamentos e
na VTR ABS-17, durante a ocorrência citada na parte nº326.

Art. 2º - Nomear o 1ºTEN QOBM RAFAEL BRUNO FARIAS  REIMÃO, como
Encarregado de Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições policiais que lhe
competem;

Art. 3º - O Encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações
formalizadas através do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 de
14 de junho de 2008; 

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão dos tra-
balhos em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pará, 03 de dezembro de 2015.

ANDREI VICENTE DA COSTA– CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
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PORTARIA Nº 14 DE 03 DE DEZEMBRO DE 2015
O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de

suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento do fato exposto na  cópia  autentica  nº
124/2015- de 25 de Novembro de 2015, do livro do 3ºGBM – Parte nº307 do CMT DE S.O.S, com
o intuito de apurar todos os fatos referente às avarias ocorridas na VTR UR-65 pertencente ao
CBMPA, conforme citado na parte nº307.

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar as causas os

efeitos e os responsáveis, apurar todos os fatos referente às avarias ocorridas na VTR UR-65, ao
adentrar no Quartel do 3ºGBM no serviço do dia 04 de Novembro de 2015.

Art. 2º - Nomear o 1ºTEN BM WAULISON FERREIRA PINTO, como Encarre-
gado de Inquérito Técnico, delegando-vos para esse fim, as atribuições que lhe competem;

Art. 3º - O Encarregado de Inquérito Técnico deverá observar as orientações
formalizadas através do ofício nº 1000 de 26 de junho de 2008 da JME transcrito no BG nº 128 de
14 de junho de 2008; 

Art. 4º - Estabelecer prazo de 30 (trinta) dias corridos para a conclusão dos tra-
balhos em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.
Belém – Pará, 03 de dezembro de 2015.

ANDREI VICENTE DA COSTA– CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA
(Fonte: Ofício nº 002/2016 - DAL)

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

PORTARIA Nº 009/2016 –  - BELÉM-PA, 18 DE JANEIRO DE 2016.
ANEXOS: 
Portaria n° 102/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 19 de novembro de 2015, e

anexos.
Folha de Despacho 26° GBM - n° 31433, de 04 de dezembro de 2015, e seus

respectivos documentos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento de fatos que ensejam a
Substituição  de Presidente no Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado instaurada por
meio da Portaria n° 102/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 19 de novembro de 2015 (BG n° 213,
de 19/11/2015);

RESOLVE:
Art.  1º –  Substituir o  SUB TEN BM RENATO  PALHETA RODRIGUES MF:

5430470-1,  como  Presidente  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado;  instaurado
através da Portaria n° 102/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 19 de novembro de 2015;

Art. 2º –  Nomear o  SUB TEN BM  MARIO WALDER MARINHO  BERNARDO
DA CRUZ MF: 5398142-1 à Portaria n° 102/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 19 de novembro
de 2015, como Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as
atribuições que me competem;

Art. 3º  - 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.

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA
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PORTARIA Nº 010/2016 – BELÉM-PA, 18 DE JANEIRO DE 2016.
ANEXOS: 
Portaria n° 097/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 10 de novembro de 2015, e

anexos.
Folha de Despacho 25° GBM - n° 33582, de 06 de janeiro de 2016;
Ofício n° 002/2016 – 25° GBM, de 06 de janeiro de 2016, e anexos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento de fatos que ensejam a
Substituição  de Presidente no Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado instaurada por
meio da Portaria n° 097/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 10 de novembro de 2015 (BG n° 211,
de 27/11/2015);

RESOLVE:
Art. 1º –  Substituir o  SUB TEN BM  ANTONIO  LINO DO ESPIRITO SANTO

FILHO  MF:  5124069-1,  como  Presidente  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado;
instaurado através da  Portaria n° 097/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 10 de novembro de
2015;

Art. 2º –  Nomear o  SUB TEN BM  ROSENILDO JOSE SILVA MORAES MF:
5397529-1 à Portaria n° 097/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 10 de novembro de 2015, como
Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições que
me competem;

Art. 3º  - 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.

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 011/2016 – BELÉM-PA, 22 DE JANEIRO DE 2016.
ANEXO: 
Ofício nº 443/2015 – 25° GBM, de 28 de dezembro de 2015, e anexos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, atendendo solicitação
disponibilizada por  meio do Ofício nº 443/2015 – 25° GBM, de 28 de dezembro de 2015, o qual
requisita  DEFENSOR  DATIVO para  exercer  a  defesa  do  militar  SD  BM  LOZUEL  LEMOS
TAVARES MF: 57189326-1, no Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado através
da Portaria n° 015/2015 – 25° GBM, de 18 de novembro de 2015;

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da

CF/88 o 1° TEN QOBM WAULISON FERREIRA PINTO MF: 57173343-1, 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 SD BM LOZUEL LEMOS
TAVARES;

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e revogará as
disposições em contrário;

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

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

PORTARIA Nº 012/2016 – BELÉM-PA, 22 DE JANEIRO DE 2016.
ANEXOS: 
Portaria n° 056/2015 – SIND – Subcmdº Geral,  de 26 de agosto de 2015, e

anexos;
Folha de Despacho da CSMV n° 17086, de 28 de julho de 2015;
Ofício n° 514/2015 – CSMV/MOp., de 15 de setembro de 2015.
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições
que lhe são conferidas em legislação peculiar, e tomando conhecimentos de fatos que ensejam a
Substituição de Encarregado de sindicância instaurada por  meio da  Portaria n° 056/2015 –
SIND – Subcmdº Geral, de 26 de agosto de 2015 (BG n° 160, 09/09/2015);

RESOLVE:
Art. 1º – Substituir o SUB TEN BM EVANDRO SILVA MILITAO MF: 5704545-1,

como Encarregado no procedimento de sindicância; instaurado através da Portaria n° 056/2015 –
SIND – Subcmdº Geral, de 26 de agosto de 2015;

Art. 2º – Nomear o 2° SGT BM MAURO PINHEIRO DA SILVA MF: 5397995-1 à
Portaria n° 056/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de 26 de agosto de 2015, como Encarregado no
procedimento de sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º  - 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.

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

2 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao  TEN CEL QOBM  ALEXANDRE COSTA DO  NASCIMENTO MF:

5267501-1 (07) sete dias de prorrogação de prazo para conclusão da Sindicância, instaurada por
meio da Portaria n° 075/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de 06 de novembro de 2015, de acordo
com os termos do art.098 da Lei Estadual nº 6.833/2006.  Referência: Ofício nº 07/2016 – SIND.,
de 19/01/2016.

(Fonte: Nota 07/2016 – Subcomando Geral)

3 – ATO DO 24º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR 
PORTARIA N° 047/2015 – BRAGANÇA-PA, 10 DE DEZEMBRO DE 2015.
ANEXO: 
Boletim de ocorrência policial n° 00052 / 2015.004982 – 1, de 28 de novembro

de 2015.

O  Subcomandante  do  24°  Grupamento  Bombeiro  Militar,  no  uso  de  suas
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos
narrados no documento anexo, no qual o declarante afirma que foi  agredido pelo Cb BM RG
4037265 GERBSON DE  FREITAS GONÇALVES, MF: 57173437-1, no dia 28novembro2015, na
residência onde mora sua ex-mulher, seu filho e o referido Cabo, quando teria ido buscar seu filho
para passar o fim de semana com ele.

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Sindicância para apurar as circunstâncias dos

fatos;
Art.  2º -  Nomear  o  3°  Sgt  QBMP-01  RG  1355085  JARLIO FERREIRA DE

BRITO, MF 5427908-1, como Sindicante, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O Sindicante deverá observar as orientações formalizadas através do

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

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

ADOLFO LUIS MONTEIRO LOPES – Cap QOBM
Subcomandante do 24º GBM – Bragança
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PORTARIA N° 048/2015 – BRAGANÇA-PA, 10 DE DEZEMBRO DE 2015.
ANEXOS: 
Boletim de Ocorrência Policial n° 00512/2015.000057-9, de 27 de julho de 2015

e Boletim de Ocorrência Policial n° 00529/2015.000133-8, de 30 de novembro de 2015.

O  Subcomandante  do  24°  Grupamento  Bombeiro  Militar,  no  uso  de  suas
atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos
narrados nos documentos anexos, nos quais a declarante afirma, no primeiro B.O. que teria sofrido
várias  humilhações  pelo  Cb  BM  RG  4037265  GERBSON  DE  FREITAS GONÇALVES,  MF
57173437-1. Já no segundo B.O., afirma que vem sendo perseguida pelo referido Cabo, através
de seu telefone móvel.

RESOLVE: 
Art. 1° - Determinar a abertura de Sindicância para apurar as circunstâncias dos

fatos;
Art. 2º - Nomear o 3º Sgt QBMP-01 RG 1991134 SIDNEY JOSÉ MIRANDA DE

ASSIS, MF 5623510-1, como Sindicante, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O Sindicante deverá observar as orientações formalizadas através do

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

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

ADOLFO LUIS MONTEIRO LOPES – Cap QOBM
Subcomandante do 24º GBM – Bragança

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

procedido por determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria
nº038/2015 – Subcmdº Geral, de 04 de maio de 2015, sendo nomeado como presidente o CAP
QOBM MARCOS NAZARENO SOUSA LAMEIRA, MF: 57174099-1, que visa apurar a conduta do
3º SGT BM DENILSON ROCHA DE OLIVEIRA, MF: 5430348-1, o qual teria, em tese, extraviado
cartão de combustível da VTR UR-12 (Placa-4845), fato ocorrido no dia 13 de fevereiro de 2015
durante a operação Carnaval no município de Vigia/PA;

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

Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  pelas  provas  presentes  nos  autos  não há  indícios  de
crime  comum  nem  Militar,  mas  pelas  provas  presentes  nos  autos  ficou  comprovado  a
transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte  3º SGT BM DENILSON ROCHA DE
OLIVEIRA, MF: 5430348-1, pois o mesmo recebeu o cartão para seus cuidados, e confirma que
quando estava sob sua posse foi extraviado conforme B.O.P nº 076/2015.000695-5.

Através dos fatos e dos relatos do próprio acusado às fls. 10, e testemunhas ás
fls.  13  e  15,  o  acusado  recebeu  o  referido  cartão  para  abastecimento  da  VTR UR-12,  para
desempenho das atividades em Vigia-PA, sendo extraviado pelo mesmo.

Com  sua  conduta  não  observou  as  normas  militares  ao  qual  encontra-se
submetido dentre os quais o zelo pelo patrimônio e os bens patrimoniais posto sob sua guarda,
ferindo assim os preceitos da ética e disciplina Bombeiro Militar.

Ao analisar os antecedentes do transgressor lhe são favoráveis por ter bom
comportamento; As causas que determinaram a transgressão lhe são favoráveis pois o extravio
não gerou prejuízo a administração bombeiro  militar;  A natureza dos fatos e os atos que a
envolveram lhe  são  favoráveis  pois,  assim  que  constatado  o  extravio  foi  comunicado  o
comandante da Operação, sendo bloqueado o referido cartão para que não fosse usado de forma
indevida;  As consequências que dela possam advir não lhe são favoráveis pois não teve o
devido cuidado ao material posto a sua guarda.
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1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, PUNIR o 3º SGT BM
DENILSON ROCHA DE OLIVEIRA, MF: 5430348-1, com REPREENSÃO, com as suas condutas
não observou os artigo Art. 6, § 1º e inciso V, Art. 18, incisos, XXVII; E infringiu o Art. 37, incisos,
CVII; Com atenuantes do art. 35, inciso, I; Com agravantes do Art. 36, incisos, III; Transgressão
de natureza  “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, incisos I, II. Todos os artigos e incisos da Lei
6.833/2006.  Permanece  no  comportamento  “BOM”,  A  punição  deverá  ser  registrada  nos
assentamentos após transcurso o prazo recursal;

2 – O Comandante do militar deve cientificar o acusado em 48h da sanção
disciplinar, após o prazo recursar registrar na ficha disciplinar a punição, conforme o disposto no
art. 48, § 1° da lei 6.833/2006;

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

4 -  Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª
seção do EMG. A Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da
BM/2;

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Belém-PA, 22 de janeiro de 2016.

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

5 – DETERMINAÇÃO AOS COMANDANTES DE UNIDADES BM
Em cumprimento ao disposto no art. 32 da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de

2006  (CEDPM),  determino  aos  Comandantes  de  Unidades  BM que  durante  a  elaboração  de
solução de  Processos Administrativos Disciplinares Simplificados (PADS), na qual o militar
acusado será sancionado, deverá constar no bojo da referida solução o item DOSIMETRIA, que
corresponde aos critérios de julgamento das transgressões, sendo estes:

1) descrição dos antecedentes do transgressor;
2) causas que determinaram a transgressão;
3) natureza dos fatos ou os atos que a envolveram;
4) consequências que possam advir.

Exemplo: Solução publicada no Boletim Geral nº 169 de 22 de setembro de
2015 (pág. 10 e 11)

(Fonte: Nota nº 05/2016 – Subcomando Geral)

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – 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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