
 GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
          CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

        COMANDO GERAL
          AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 26 DE FEVEREIRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 036

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

MENSAGEM
Deus  pode  ajudá-lo  a  encontrar  simplicidade  e  equilíbrio  para  poder

desfrutar bênçãos inestimáveis tais como o amor e a família.

“Alegra-te com a mulher da tua mocidade.” (Provérbios 5:18)

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2016 (SÁBADO)
Superior de Dia MAJ QOBM MELENDEZ
Supervisor de Área CAP BM LEONARDO

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: CAP BM LUIS ALFREDO
2º Turno: CAP BM WAGNER

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

SERVIÇO PARA O DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2016 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ QOBM RAPOSO
Supervisor de Área CAP BM LAMEIRA

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM J. NETO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2016 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia TEN CEL QOBM BAÍA
Supervisor de Área CAP BM JÂNIO

Coordenador de Operações ao CIOP
1º Turno: CAP BM D. CASTRO
2º Turno: CAP BM ERIVALDO

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO

1 – ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO:

Boletim Geral nº 036 de 26FEV2016 – E-mail   Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág. : 01

   ________________
    Aprovo do Aj. Geral 

_______________
Visto do Cmt Geral 



Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 008/2016, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante o “CARNAVAL DE BLOCOS DA CIDADE VELHA”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 009/2016, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante o “CAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL REMO X ÁGUIA”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 010/2016, da BM/3, referente à prevenção e
apoio do CBMPA durante a “CAMPEONATO PARAENSE DE FUTEBOL PAYSANDU X PARAGOMI-
NAS”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2016, do 1° GMAF, referente à pre-
venção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO MANUTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO CBMPA
MÊS DE FEVEREIRO/2016”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 003/2016, do 3° GBM – ANANINDEUA, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “LOUVANANINDEUA 2016”;

 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 8° GBM – TUCURUÍ, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL 2016”;

 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 14° GBM – TAILÂNDIA, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO ESTRADA – CARNAVAL 2016 NO
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA – PA”;

 Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 23° GBM – PARAUAPE-
BAS, referente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “APOIO A PMPA NA REINTEGRAÇÃO DE
POSSE DE FAZENDAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL”;

 Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 011/2016, do 26° GBM – ICOARACI, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “TREINAMENTO E SIMULADO DE SALVAMENTO
AQUÁTICO PARA A OPERAÇÃO CARNAVAL 2016”. 

(Fonte: Nota para BG nº 006/2016 – COP)

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2016, da CAPELANIA, referente à pre-
venção e apoio do CBMPA durante a “RESSACA CRISTO ALEGRIA 2016”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2016, do 1° GPA – PARAGOMINAS, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “51° ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAGO-
MINAS”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 1° GPA – PARAGOMINAS, re-
ferente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “PREVENÇÃO NO EVENTO DE INSTRUÇÃO DE
TIRO PRÁTICO/PMPA”;

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 001/2016, do 2° GBM – CASTANHAL, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante o “TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO VERÃO 2016”;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/2016, do 22° GBM – CAMETÁ, refe-
rente à prevenção e apoio do CBMPA durante a “OPERAÇÃO CARNAVAL CAMETAENSE 2016”. 

(Fonte: Nota para BG nº 007/2016 – COP)

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2016  “PREVENÇÃO DE CARNAVAL
2016 – BREU BRANCO -PA” do 8° GBM – TUCURUÍ, com ressalva para pagamento de Jornada Ex-
traordinária aos militares;

Aprovo a ORDEM DE SERVIÇO Nº 004/2016  “PREVENÇÃO BALNEÁRIA
POR GUARDA VIDASPRAIA DA ALDEIA – CAMETÁ – MÊS DE FEVEREIRO” do 22° GBM – CA-
METÁ, com ressalva apenas para o dia 07 de fevereiro por estar contido na Operação Carnaval
2016. 

(Fonte: Nota para BG nº 009/2016 – COP)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
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1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 142 DE 25  DE FEVEREIRO DE 2016
O Comandante-Geral  do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará e Coordenador

Estadual  de Defesa Civil,  no uso de suas atribuições legais  conferidas por ordenamento jurídico
vigente e,

RESOLVE:
 Art. 1º NOMEAR o TCEL QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE,

MF 5179068-1, como Fiscal dos Contratos nº 36/2015 e 37/3015, cujo objeto é o fornecimento de
material de expediente, junto à EMPRESA PLF COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
01.601.066/0001-08  e  a  EMPRESA  RIQUEL  COMERCIAL  E  DISTRIBUIDORA  DE
MANUFATURADOS LTDA,  inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.543.707/0001-56,  para acompanhar e
fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº 8.666/93 e o art. 6º do Decreto nº 870, de
04 de outubro de 2013. 

Art. 2º NOMEAR o SUBTEN BM ARONI FERREIRA MULATINHO JÚNIOR, MF
56091919-1,  como  fiscal  suplente  dos  contratos  nº  36/2015  e  37/2015,  que  assumirá  todas  as
atribuições do fiscal titular, quando o fiscal, nomeado no art. 1º, estiver em gozo de férias, em caso de
ausência por motivo de força maior ou quaisquer outros impedimentos e de outros afastamentos
temporários do serviço, previstos nos art. 66, 67 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985 (Estatuto dos
Policiais Militares da PMPA) e regulamento do CBMPA. 

Art.  3º O  fiscal  do  Contrato  será  o  responsável  por  sua  perfeita  execução,
cabendo-lhe  atestar  o  recebimento  dos  serviços  prestados  mediante  termo  de  recebimento
circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 8.666/93.

Art.  4º DETERMINAR  ao  fiscal  do  Contrato  Administrativo,  que  informe  a
Diretoria  de  Apoio  Logístico  do  CBMPA,  dentro  do  prazo  de  48h  (quarenta  e  oito),  qualquer
afastamento  que  o  impossibilite  em  dar  continuidade  nos  trabalhos  inerentes  à  fiscalização  do
contrato.

Art.  5º DETERMINAR ao fiscal  que remeta, até o 5º (quinto) dia útil  de cada
bimestre, relatório de acompanhamento do contrato à Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
       Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA Nº 143 DE 25  DE FEVEREIRO DE 2016
O Comandante-Geral  do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará e Coordenador

Estadual  de Defesa Civil,  no uso de suas atribuições legais  conferidas por ordenamento jurídico
vigente e,

RESOLVE:
 Art. 1º NOMEAR o SUBTEN BM ARONI FERREIRA MULATINHO JÚNIOR, MF

56091919-1, como Fiscal dos Contratos nº 34/2015 e 35/3015,  cujo objeto é o fornecimento de
material de expediente, junto à EMPRESA IVRS COMERCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob o
n°  12.665.218/0001-44  e  a  EMPRESA AMAZON PAPEL LTDA,  inscrita  no  CNPJ/MF  sob  o  n°
05.577.699/0001-64,  para acompanhar e fiscalizar sua execução em obediência ao art. 67 da lei nº
8.666/93 e o art. 6º do Decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013. 

Art. 2º NOMEAR o SGT  BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA, MF 5399254-1,
como fiscal suplente dos contratos nº 34/2015 e 35/2015, que assumirá todas as atribuições do fiscal
titular,  quando o fiscal,  nomeado no art.  1º,  estiver em gozo de férias, em caso de ausência por
motivo de força maior ou quaisquer outros impedimentos e de outros afastamentos temporários do
serviço, previstos nos art. 66, 67 e 71 da Lei Estadual nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares
da PMPA) e regulamento do CBMPA. 

Art.  3º O  fiscal  do  Contrato  será  o  responsável  por  sua  perfeita  execução,
cabendo-lhe  atestar  o  recebimento  dos  serviços  prestados  mediante  termo  de  recebimento
circunstanciado, conforme arts. 67 e 73 da lei nº 8.666/93.
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Art.  4º DETERMINAR  ao  fiscal  do  Contrato  Administrativo,  que  informe  a
Diretoria  de  Apoio  Logístico  do  CBMPA,  dentro  do  prazo  de  48h  (quarenta  e  oito),  qualquer
afastamento  que  o  impossibilite  em  dar  continuidade  nos  trabalhos  inerentes  à  fiscalização  do
contrato.

Art.  5º DETERMINAR ao fiscal  que remeta, até o 5º (quinto) dia útil  de cada
bimestre, relatório de acompanhamento do contrato à Diretoria de Apoio Logístico do CBMPA.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
       Publique-se, registre-se e cumpra-se.

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA Nº 144 DE 25  DE FEVEREIRO DE 2016
O Comandante-Geral  do Corpo de Bombeiros Militar  do Pará e Coordenador

Estadual  de Defesa Civil,  no uso de suas atribuições legais  conferidas por ordenamento jurídico
vigente e,

Considerando  a  necessidade  de  recebimento  em  conformidade  com  as
especificações contidas no termo de referência dos respectivos processos licitatórios, bem como a
conferencia  de  MATERIAIS,  EQUIPAMENTO,  SERVIÇOS  DE  INFORMÁTICA  E  OUTROS
EQUIPAMENTO adquirido para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

RESOLVE:
Designar  os  militares  abaixo  relacionados  para  comporem  as  respectivas

Comissões de Recebimento, para que formalizem o respectivo Termo de Recebimento e o atesto no
documento  da  Nota  fiscal  de  venda  encaminhando-o  ao  Diretor  de  Apoio  Logístico  para  serem
apensados no processo visando o pagamento da despesa dentro dos procedimentos formais e legais
previstos, pelo período de 01 (um) ano, a partir da data de publicação desta portaria.

Art. 1° -  Comissão para o RECEBIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E
PERMANENTE, adquiridos para o Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
PRESIDENTE: TCEL QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO ANDRADE;
1° MEMBRO: CAP QOBM ZILVANDRO PINHEIRO DE MACÊDO;
2° MEMBRO: SGT BM LUIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA.

Art.  2°  -  Comissão  de  RECEBIMENTO  DE  VEÍCULOS,  ÓLEOS,  FLUÍDOS,
BATERIAS,  ACESSÓRIOS  AUTOMOTIVOS  e  PNEUS  AUTOMOTIVOS,  bem  como  MATERIAIS
PERMANENTES, MÁQUINAS, FERRAMENTAS e UTENSÍLIOS DE OFICINA:
PRESIDENTE: TCEL QOBM AFONSO DOS SANTOS SOUZA,
1° MEMBRO: MAJ QOBM MICHEL NUNES REIS;
2° MEMBRO: ST BM NICEAS OLIVEIRA DA SILVA.

Art. 3° - Comissão de RECEBIMENTO DE MATERIAIS BÉLICOS:
PRESIDENTE: TCEL QOBM SAULO LODI PEREIRA;
1° MEMBRO: CAP QOBM ZILVANDRO PINHEIRO DE MACÊDO;
2° MEMBRO: CB BM DANIEL SILVA CORREA.

Art. 4° - Comissão de MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA:
PRESIDENTE: TCEL QOBM IDBAS FILHO DOS SANTOS RIBEIRO;
1° MEMBRO: CAP QOBM MARCOS SÉRGIO NUNES QUEIROZ
2° MEMBRO: CAP QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS

Art. 5° - Revogar a portaria 892, de 22 de setembro de 2015, publicada no BG n°
173, de 28 de outubro de 2015.

Art. 6° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

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

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA

1 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL:
A) SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA:

Analisando  os  autos  da  Sindicância  procedida  por  determinação  deste
Subcomando Geral do CBMPA, por meio da Portaria nº 055/2015 – Subcmdº Geral, de 26 de agosto
de  2015,  tendo  como  encarregado  pela  sindicância  do  1º  TEN  QOABM JERRY EMERSON
MENEZES ARRAIS,  MF: 5608791-1,  a qual visa apurar a condutar do militar,  ST BM ABENAEL
CARDOSO GONÇALVES, MF: 5209960-1, o qual versa sobre as avarias sofridas pelo pneu traseiro
direito da VTR ABT-30 – do 11º SGBM/I, durante deslocamento para atendimento à ocorrência de
acidente automobilístico, com vítima presa nas ferragens, no dia 02 de junho de 2015;

RESOLVO:
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 do  ST BM
ABENAEL CARDOSO GONÇALVES, MF: 5209960-1

Ficou provado que a avaria na roda e no pneu traseiro da viatura ABT-30 foi
durante ocorrência, no dia 02 de junho de 2015, sendo que o sindicado por meios próprios buscou
consertar o dano causado na roda e no pneu traseiro da referida VTR ABT-30, conforme declaração
do mesmo às fls. 18, corroborada pelo comandante da Unidade 30º GBM às fls. 24, não havendo
avaria ou prejuízo a ser apurado pela presente sindicância; 

1) Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A BM/2 para
providências;
                                    2) 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;

3) Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

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

 Analisando  os  Autos  da  sindicância  procedida  por  determinação  deste
Subcomando Geral por meio da Portaria nº 058/2014- Subcmdº Geral de 19 de dezembro de 2014,
cujo Sindicante nomeado foi o  CAP QOBM ANDERSON COSTA CAMPOS  MF: 57174111-1; que
visou apurar os fatos que versam sobre um possível desentendimento que estaria ocorrendo entre a
Srª MARCICLEIDE CAMPOS ROCHA VITAL e o 1º SGT BM FRANCISCO IRAND RAMOS PANTOJA
MF: 5122554-1;

RESOLVO: 
Concordar com a conclusão a que chegou o Sindicante, de que em virtude dos

fatos,  não há a incidência de transgressão da disciplina e nem crime de qualquer natureza,
conforme comprovado pelos os termos de qualificação e interrogatório das testemunhas, constante
as folhas de nº74; 77;80;87;91;94;97.

Ressalta-se também que o fato foi  registrado na Delegacia de Policia Civil,
lavrando-se o boletim de ocorrência (fls:  17 a 21),  que culminou com uma audiência no Juizado
Especial, na qual a denunciante foi apenada com prestação de serviços gratuitos à comunidade.      

Assim, ficou comprovado que o militar não encontrava- se fardado e nem de
serviço no momento dos fatos, devendo-se levar em consideração que a sua conduta não trouxe
prejuízos à disciplina Bombeiro militar, nem transtorno à Administração Pública.  
                               1) Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância, a Ajudância
Geral para providências;
                          2) 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;
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   3) Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

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

Analisando  os  Autos  de  Sindicância  procedido  por  determinação  deste
Subcomando, por meio da Portaria nº 034/2014 – Subcomando Geral, de 14 de julho de 2014, cujo
encarregado foi nomeado o então 2º TEN QOBM JOÃO LUIZ XAVIER DOS SANTOS JUNIOR, MF:
57216374-1, que visa apurar os fatos que versam sobre a solicitação de abertura de sindicância, com
a finalidade de provocar realização de Perícia Psiquiátrica Forense em favor do CB BM VALDGEAN
COSTA TAVARES MF: 54185288-1, o qual encontra-se a disposição da JIS BM;

RESOLVO:

        Concordar com a solução a que chegou o encarregado da presente
sindicância,  a  qual  baseia-se  no  disposto  no  Laudo  Psiquiátrico-legal  051/2015,  feito  pelo  CPC
Renato Chaves, às folhas 10 a 12, o qual conclui que o militar em tela possui uma doença mental
grave,  apresentando intensa  manifestação de seus  sintomas,  ocasionando um déficit  cognitivo  e
tornando-o inteiramente incapaz para o serviço civil e militar permanentemente.

       A Diretoria de Pessoal para conhecimento e providências administrativas
necessárias em virtude da incapacidade laboral atestada no laudo psiquiátrico.

     1) Publicar em Boletim Geral a presente solução de Sindicância. A Ajudância
Geral para providências;

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

    3) Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

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

B) SOLUÇÃO DE PADS:
Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado

procedido por determinação deste Subcomando Geral, instaurado por meio da Portaria nº 95/2014
Subcmdº  Geral de  12  de  dezembro  de  2014,  cujo  presidente  nomeado foi  o  TEN  QOBM
KITARRARA DAMASCENO BORGES, que foi posteriormente substituído pelo SGT BM JORGE LUIS
CORREA VERISSIMO, MF: 5623693/1, que visou apurar os fatos que versaram sobre a conduta da
CB BM HELEN CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA, MF: 57189187/1, a qual teria publicado comentários
em sites de redes sociais no período compreendido entre 12 a 17 de março de 2014, que em tese,
atentam contra a autoridade e disciplina Bombeiro Militar.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS de que há

transgressão disciplinar por parte da acusada; discordar da conclusão que está extinta a punibilidade
da transgressão disciplinar.

Por hora, não haverá manifestação acerca dos indícios de incidência de Crime
Militar ou Comum, em virtude de já ter sido instaurado Inquérito Policial Militar para apurar uma gama
de fatos envolvendo possíveis desrespeitos dos Militares desta Corporação nas Redes Sociais, no
qual está inserido este fato, objeto do PADS em tela, que já foi enviado à Justiça Militar Estadual para
as devidas providências Judiciais.
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Ficou cabalmente comprovado nos autos do PADS que a acusada realizou
postagens  na  rede  social  Fecebook,  consoante  às  folhas  31  e  32,  sendo  corroboradas  pelo
depoimento pessoal  da acusada às fls.  48,  49 e  50.  Nestas postagens a acusada manifesta-se
indignada pelo fato de um militar – que não foi possível identificar nos autos – chamar as praças de
preguiçosos, consoante fls. 33.

Em contrapartida a acusada profere comentários desairosos a um oficial  da
instituição, pelo fato de o mesmo responder a Processo Penal Militar, pela acusação de vários crimes,
e que estava se comportando contraditoriamente como probo, casto, honesto, dentre outros;  que
supostamente o oficial utilizava-se de veículos oficiais da instituição para uso particular, consoante fls.
32, 33, 48 e 50. 

Estes  comentários  por  si  só,  não  ferem a  honra  ou  ofendem uma pessoa
determinada, em virtude de a acusada não revelar a pessoa a qual as mensagens eram dirigidas,
bem como não foi possível identificá-la nos autos. No entanto, denota-se que se trata de um militar
oficial do Corpo de Bombeiros Militar, que por sua natureza representa a corporação e o Estado em
suas atividades. Logo, quando há comentários inconvenientes e ímprobos a respeito de militares do
CBMPA – independentemente se praça ou oficial – sem que haja a identificação do mesmo ou seja
feito de forma genérica a um número de servidores indeterminados, há ofensa a própria corporação
militar, consequentemente à Administração Pública Estadual.

Esta  conduta  é  inadequado  para  um  componente  da  instituição  Bombeiro
Militar,  que é regido pelos princípios da Hierarquia e Disciplina, e por um Código de Ética que é
preciso  ao  estabelecer  o  perfil  de  condutas  que  devem  ser  seguidas,  e  quais  não  devem  ser
praticadas.

É imperioso destacar que esta conduta não se enquadra na lei 7.925 de 21 de
maio  de  2014,  que  anistiou  administrativamente  os  militares  estaduais  que  cometeram infrações
disciplinares durante o movimento reivindicativo sobre política de remuneração, ocorrido no período
de 1º a 8 de abril de 2014; estendendo-se esta anistia, aos servidores que em data anterior tenham
praticado alguma iniciativa dentre aquelas consideradas embrionárias a este movimento.

Em que pese a conduta da acusada ter sido praticada em período anterior ao
disposto nesta lei,  tais condutas não foram de natureza reivindicatória no que tange à política de
remuneração,  e  sim,  foram  discussões  paralelas  ao  movimento,  não  estando  atreladas  às
manifestações. O que não significa que iniciou por motivos alheios às manifestações da política de
remuneração, mas, pela natureza da conduta da acusada, a discussão tomou rumos alheios aos
quais estão abarcados pela Lei de Anistia Estadual de 2014.

DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise
com base nos art. 32, 33, 34, 35 e 36 do CEDPM, verificou-se que:

a) OS ANTECENDENTES DO TRANGRESSOR lhe são favoráveis, pois nunca
sofreu sanção administrativa, além de ser detentora de elogios;

b)  AS  CAUSAS  QUE  DETERMINARAM  A  TRANSGRESSÃO  lhe  são
favoráveis, pois a acusada não iniciou as discussões, mas deu continuidade após provocações de
outras partes;

c)  A NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE A ENVOLVERAM não lhe são
favoráveis, pois as normas castrenses vão de encontro ao ato que foi praticado pela militar, sendo
repudiado  pela  Administração  Bombeiro  Militar  as  condutas  dos  militares  que  de  forma  direta
exponham negativamente a corporação perante a sociedade civil.

d).  AS  CONSEQUÊNCIAS  QUE  DELA  POSSAM  ADVIR  não  lhe  são
favoráveis,  pois  a  conduta  da  acusada  se  tornou  pública,  sendo  acessada  por  um  número
indeterminado de pessoas, ferindo os princípios disciplinares e maculando a imagem da instituição;

2) Para preservar a disciplina no CBM/PA, PUNIR a CB BM HELEN CRISTINA
LUZ DE OLIVEIRA, MF: 57189187/1, com 11 (onze) dia de prisão, pois infringiu com sua conduta os
arts. 17, XVI, XVII; 18, XIII, XXXI, XXXV e XXXVI; 37, CXIII, CXV e CXXIV. Transgressão de natureza
GRAVE conforme art.  31,  §  2º,  II  e  III  c/c  art.  50,  I,  “C”,  sendo todos estes  dispositivos da Lei
6.833/2006. Regride para o comportamento BOM.

3)  O Comandante do militar  deve cientificar  a  acusada em 48h da sanção
disciplinar, deve observar que a punição só deverá ser aplicada após o término do processo licitatório
que determinará a empresa que servirá à alimentação aos militares que cumprirão punição disciplinar,
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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;

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

5) 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;

6) Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

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

Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
procedido por determinação deste Subcomando Geral por meio da  Portaria nº 88/2014 Subcmdº
Geral de 04 de dezembro de 2014, cujo presidente nomeado foi o SUB TEN BM LICINIO ANTONIO
CHAVES DOS SANTOS, que foi posteriormente substituído pelo SUBTEN BM AIRTON RAIMUNDO
ALVES JUNIOR, MF: 3391787-1, que visou apurar a conduta do 3º SGT BM EDINELSON DA SILVA
SOUZA, MF:  5122546-1,  o qual  teria  sido nomeado como presidente do processo administrativo
disciplinar de Portaria nº 10/2014 – PADS – 1º GBM,  tendo recebido o processo no dia 06 de agosto
de 2014. Recebeu memorando com data de 28 de agosto de 2014 para justificar o atraso, entretanto,
o  militar  teria  assinado  como  data  de  recebimento  o  dia  09  de  agosto  de  2014  do  referido
memorando.  Por  fim,  somente  no  dia  17  de  outubro  de  2014 o  3º  SGT BM EDINELSON teria
informado por meio de parte s/nº acerca da impossibilidade de concluir o processo, alegando a sua
transferência para o quartel do 9º GBM/Altamira.

RESOLVO:
 

                                   1) Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, que não há
incidência de crime comum ou militar, e que há transgressão disciplinar por parte do acusado, que
não concluiu o Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da  Portaria nº 10/2014 –
PADS- 1º GBM de 18 de julho de 2014.

Ficou evidenciado nos autos deste PADS que o acusado foi  nomeado para
presidir o PADS de Portaria nº 10/2014 – PADS- 1º GBM de 18 de julho de 2014, consoante fls. 06,
07, 09, 10, 12, 15 e 16. Entretanto, após o prazo legal de 15 dias para o término deste processo, o
acusado não o concluiu. Recebeu memorando com data de 28 de agosto de 2014 (fl. 06) para que
justificasse em 48 horas o motivo pelo qual não terminou a instrução do PADS, e não apresentou
justificativa. Somente no dia 17 de outubro de 2014, informou ao comandante do 1º GBM acerca da
impossibilidade de concluir tal procedimento em virtude de transferência para outra unidade militar
por  interesse próprio, consoante as fls.12, 13, 15 e 16.

O  3º SGT BM EDINELSON alegou em sua defesa que não instruiu o PADS
que presidia em virtude do acusado naquele processo estar com dispensa médica. Entretanto, não
havia  documento  que  atestasse  tal  situação,  e  que  fora  a  BM/1  que  havia  lhe  repassado  tal
informação, conforme fls. 12, 15 e 16.

O acusado foi transferido do 1º GBM para o 9º GBM no dia 01 de outubro de
2014 por interesse próprio,  consoante a fl.  13.  No dia  17 do mesmo mês realizou a entrega do
processo que presidia, sem no entanto, tê-lo instruído, conforme fl. 12.

Neste  contexto,  o  acusado  não  seguiu  a  tramitação  administrativa  correta,
deixando de cumprir as formalidades que o processo necessitava para a sua efetiva conclusão, tais
como: pedido de sobrestamento, prorrogação de prazo, juntada de documentação comprovando que
o acusado naquele processo estava internado, dentre outros.

Portanto, restou comprovada a infração administrativa do acusado em não ter
instruído o PADS que fora nomeado como presidente, sendo que sua conduta gerou   transtornos
para a administração Bombeiro Militar, pois a sua inércia em não ter realizado a instrução do PADS
que  estava  presidindo,  gera  insegurança  administrativa  na  instituição,  já  que,  uma  infração
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administrativa  deixou  de  ser  apurada,  violando  os  princípios  administrativos  da  eficiência  e
moralidade.

DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise
com base nos art. 32, 33, 34, 35 e 36 do CEDPM, verificou-se que:

a) OS ANTECENDENTES DO TRANGRESSOR não lhe são favoráveis, pois já
foi sancionado administrativamente pelo CBMPA;

b)  AS  CAUSAS  QUE  DETERMINARAM  A TRANSGRESSÃO  não  lhe  são
favoráveis, pois sua transferência para outra unidade se deu por interesse próprio, além de não ter
comprovado que o acusado no processo que presidia estava internado;

c)  A NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE A ENVOLVERAM não lhe são
favoráveis,  pois  a  conduta  do  acusado  em  deixar  de  instruir  o  PADS  gerou  transtornos  à
administração Bombeiro Militar.  AS CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR não lhe são
favoráveis,  pois  a  inércia  do  acusado  em  não  concluir  o  PADS,  gera   consequentemente  a
impossibilidade de solucionar o fato que era objeto do PADS que o acusado presidia, instaurando-se
a sensação de impunidade administrativa, desacreditando o poder hierárquico e disciplinar Estatal.

2) Para preservar a disciplina no CBM/PA, PUNIR o SGT BM EDINELSON DA
SILVA SOUZA, MF: 5122546-1, com 11 (doze) dias de DETENÇÃO, pois infringiu com sua conduta o
art.  17,  X e XVII;  art.  18,  VII  e XI;  Art.  37,  XX,  XXIV e LVIII.  Transgressão de natureza  MÉDIA
conforme art. 31, § 3º. Com atenuantes no art. 35, inciso I e II, sendo todos estes dispositivos da Lei
6.833/2006. Permanece no comportamento BOM.

3)O Comandante  do  militar  deve  cientificar  o  acusado  em 48h  da  sanção
disciplinar,  deve  observar  que  a  punição  só  deverá  ser  aplicada  após  a  determinação  da
empresa, por meio de processo licitatório, que servirá à alimentação aos militares cumprindo punição
disciplinar, conforme parecer n° 144/2015- PGE, publicado no Boletim Geral nº 096, de 27 de maio
de 2015, após regularização, aplicar a devida punição, conforme o disposto no art. 48, § 1° da lei
6.833/2006;. 

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

5)  Arquivar  a segunda via  dos 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;

 6) Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

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

Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado
procedido por determinação deste Subcomando Geral por meio da Portaria nº 087/2014 - Subcmdº
Geral  de  04  de  dezembro  de  2014,  cujo  presidente  nomeado  foi  a  SGT BM  ELEN CRISTINA
GONÇALVES  DE  ALMEIDA MF  5598311-1,  que  visou  apurar  a  conduta  do  CB  BM  WALTER
OLIVEIRA DA SILVA FILHO MF: 54184964-1, o qual foi autuado em flagrante delito por ter, em tese,
disparado arma de fogo contra o Sr. Francisco Marconi da Silva Santos, no dia 29 de dezembro de
2013, próximo ao canteiro central do PAAR.

RESOLVO

1- Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de
que não há indícios de crime de qualquer natureza, bem como não há transgressão militar por parte
do acusado;

O acusado foi autuado em flagrante no dia 29 de dezembro de 2013, por ter,
em tese,  disparado arma de fogo contra o Sr.  Francisco Marconi  da Silva Santos,  no dia 28 de
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dezembro de 2013, por volta das 23h, próximo ao canteiro central do PAAR, consoante APF às fls. 13
a 16.

O militar confirma que ao realizar uma ultrapassagem a um veículo no canteiro
central do PAAR, acabou por atingir com o espelho retrovisor do carro o Sr. Francisco Marconi da
Silva Santos que estava trafegando pela rua em sua bicicleta, o mesmo caiu, em seguida levantou e
deslocou-se  em direção  ao  carro  do  acusado  com uma das  mãos  em baixo  da  camisa,  neste
momento o acusado efetuou um disparo com sua arma de fogo para o alto, com o objetivo de se
defender,  consoante  fl.  18.  O  acusado  possui  porte  de  arma  de  fogo.  E  a  mesma encontra-se
registrada em seu nome junto a 2ª Seção do EMG do CBMPA, conforme fl. 35.

As testemunhas Policiais Militares que realizaram a condução do militar BM até
a  delegacia,  em  seus  depoimentos  informaram  que  o  acusado  não  apresentava  sinais  de
embriaguez, e que ao efetuarem a abordagem do acusado, o mesmo não apresentou qualquer óbice
a sua condução à Delegacia de Polícia, consoante fls. 21 e 22.

Portanto,  não  há  provas  periciais  e  testemunhais  nos  autos  que  possam
consubstanciar conduta ilícita por parte do CB BM WALTER OLIVEIRA DA SILVA FILHO;

2- Publicar em Boletim Geral a presente solução de PADS. A Ajudância
Geral para providências;

3- 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.

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

C) AVOCAÇÃO DE INQUERITO POLICIAL MILITAR:

Analisando os autos do Inquérito Policial Militar procedido por determinação do
Comandante do 1º GPA/Paragominas, através da Portaria 002/2015 – 1º GPA - Paragominas, de 29
de abril de 2015, cujo encarregado foi o 1º TEN QOBM LUIS FÁBIO CONCEIÇÃO DA SILVA, MF:
54185294-1, que versam sobre a conduta do SD BM CRYSTIAN ALENCAR E SILVA, MF: 57218532-
1, o qual teria praticado “em tese” possível crime militar o qual não teria cumprido ordem verbal do
CB BM SILAS DE SOUZA FERREIRA, MF: 54185266-1, o qual lhe ordenou lançar no SISCOB os
relatórios de ocorrências dos serviços dos dias 04 e 05 de março de 2015 desta UBM;

Com fulcro no Art. 22 § 2º do Código de Processo Penal Militar,  Avocar a
solução dos autos em questão e;

RESOLVO:

Concordar com a solução exarada nos autos de IPM, que não há indícios da
prática de crime Comum ou Militar;

Porém  há  indícios  de  transgressão  da  disciplina,  por  parte  do  SD BM
CRYSTIAN  ALENCAR E  SILVA,  MF:  57218532-1,  quando  opôs  a  ordem  de  lançar  no  sistema
SISCOB relatório das ocorrências dos dias anteriores ao serviço, bem como respondeu de forma
desatenciosa a superior,  na presença de testemunhas, conforme fls,  31 e 32 dos autos,  indo de
encontro ao que preceitua as normas contidas na lei. 6.833/2006 e a Norma Regulamentadora dos
Serviços Operacionais do CBM/PA nº 001/2014, o qual em seu art. 11;

“Art. 11. As características básicas do serviço de Guarda-Vidas e Resgate são:
...
II – Ao serviço de Resgate, competem as seguintes características:
...
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4- Fazer relatórios físicos e digitalizadores conforme os modelos adotados na
corporação. Negrito nosso.”

Ficou  comprovado  que  há  indícios  de  transgressão  da  disciplina  Bombeiro
Militar, por parte do SD BM CRYSTIAN ALENCAR E SILVA, MF: 57218532-1, já que não observou os
preceitos contidos no Art. 6º, § 1º, incisos, II, IV, VI; Art. 17, incisos, X, XI, XVI, XVII; Art. 18, incisos, V,
VII, VIII, XXXIV; e infringiu o Art. 37, incisos, XX, XXIV, LVIII, CXIV, CXVI;

Ao Comandante do 1º GPA – Paragominas para instauração do competente
autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado em 48h em desfavor do militar, caso ainda
não tenha sido instaurado;

1 – Encaminhar a 1ª Via dos autos a JME/PA. A Assistência do Subcomando
para providências

2 - Publicar em Boletim Geral a presente solução de Inquérito Policial Militar. À
Ajudância Geral para providências;

3 - Arquivar a 2ª Via dos Autos do Inquérito Policial Militar na 2ª seção do EMG.
À Assistência do Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2.

4 - Registre-se e cumpra-se.

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

D) PADS - PRORROGAÇÃO DE PRAZO:

Concedo ao SUB TEN BM SALOMAO DA SILVA BARROS MF: 5124476-1, (07)
sete  dias de  prorrogação  de  prazo  para  conclusão  do  Processo  Administrativo  Disciplinar
Simplificado – PADS, instaurado por meio da Portaria n° 099/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 11
de novembro de 2015, de acordo com os termos do art.110 da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Referência: Ofício nº 003/2016 – PADS, de 16/02/2016 e Ofício nº 004/2016 –
PADS, de 18/02/2016.

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

E) SINDICÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO:
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° 038/2015 – SIND
– Subcmdº Geral, de 26 de maio de 2015 (BG n° 101, 03/06/2015);

RESOLVE:
Art. 1º – Substituir o SUB TEN BM REINALDO DA SILVA MENDONÇA MF:

5397626-1 (Ref.: Portaria n° 137/2015 – Subcmd° Geral, de 26 de agosto de 2015 – BG n° 160, de
09/09/2015), como Encarregado da sindicância; instaurado através da Portaria n° 038/2015 – SIND –
Subcmdº Geral, de 26 de maio de 2015;

Art. 2º – Nomear o SUB TEN BM RAIMUNDO HAROLDO DA SILVA BARROS
MF: 5210119-1 à  Portaria n° 038/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de 26 de maio de 2015, como
Encarregado da 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;

Art. 4º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

     AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA
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F) PADS - SOBRESTAMENTO:

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° 02/2016 –
PADS, de 04 de fevereiro 2016, referente ao sobrestamento do Processo Administrativo Disciplinar
Simplificado instaurado por meio da Portaria n° 003/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 23 de janeiro
de 2015, tendo como Presidente o 3° SGT BM GRACIEL SOUSA COSTA MF: 5428467-1 (Port. n°
141/2015 – Subcmd° Geral, de 08 de setembro de 2015);

RESOLVE:

Art. 1º - Sobrestar, no período de 04/02/2016 a 03/04/2016, com base no art.
265 inciso V do CPC, o PADS instaurado pela Portaria n° 003/2015 – PADS – Subcmdº Geral, de 23
de janeiro de 2015, para reabertura imediata no dia 04/04/2016;

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

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

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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