
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 27 DE JUNHO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 116

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

MENSAGEM
O inimigo do progresso é o apego ao passado e à maneira como as coisa

eram.

“Estais  limitados  em  vossos  próprios  afetos.”.  (2Corintios  6:12  Edição
Revisada e Atualizada)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 28 DE JUNHO DE 2016 (TERÇA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM HELTON
Supervisor de Área CAP BM DANILO

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

Oficial de Dia ao QCG TEN BM J. NETO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM AUGUSTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ATO DESTE COMANDO
DP - PORTARIA Nº460 DE 06 DE JUNHO DE 2016.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar; Considerando o
que preceitua a portaria 090, de 18 de fevereiro de 2009, publicada no BG 041, de 04 de março de
2009, que dispõe sobre o Serviço Voluntário Civil no âmbito do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º- Desligar os voluntários civis abaixo relacionados.
a contar de 01 de janeiro de 2016, por término de contrato.
POLO BELÉM
MARCO ANTONIO BARROS GUEDES – QCG/DF
a contar de 02 de fevereiro de 2016, por término de contrato.
POLO SANTARÉM
LENILSON OLIVEIRA DA CRUZ – 4º GBM
a contar de 01 de março de 2016, a pedido.
POLO BELÉM
GABRIEL JALES MIRANDA – QCG/CEDEC
a contar de 31 de março de 2016, a pedido.
POLO BELÉM
KETLEN NASCIMENTO DE SOUZA  – QCG/DEI
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a contar de 07 de maio de 2016, por término de contrato.
POLO BELÉM
BEATRIZ MACEDO DA SILVA MORAES – QCG/DP
a contar de 08 de maio de 2016, por término de contrato.
POLO SANTARÉM
MALENA PATRICIA PINTO SOUSA – 4º GBM
a contar de 09 de maio de 2016, por término de contrato.
POLO BELÉM
OTHINI FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA FILHO – QCG/ BM/5
a contar de 12 de maio de 2016, por término de contrato.
POLO BELÉM
RAFAEL OLIVEIRA DE SOUZA  – QCG/AJG
a contar de 20 de maio de 2016, por término de contrato.
POLO BELÉM
JOÃO GUILHERME MIRANDA DA PAIXÃO – QCG/DTE
FRANCIELE MOTA DE OLIVEIRA MELO – 27º GBM
a contar de 21 de maio de 2016, por término de contrato.
POLO BELÉM
LUCIANE KARINE ESTUMANO DE SOUZA
Art.  2°-  Esta  portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as

disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

2 – OFÍCIO TRANSCRIÇÃO
Ao Ilm. º Senhor:
PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ- TCEL QOBM
AJUDANTE GERAL DO CBMPA.
Assunto: Convalidação de Atestado Médico- Marabá
Anexo: Cópia de Atestado Médico
Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, solicito que seja publicado em Boletim Geral o Atestado
Médico,  em prol  do SGT BM HELITON E SILVA LOURENÇO BARGMAN, realizado no Corpo
Militar de Saúde da PMPA, emitindo o seguinte parecer: 180 (cento e oitenta) dias de Dispensa do
Serviço Operacional, a contar de 13MAI2016. Portanto, convalidamos o parecer emitido ao militar
em questão.

Os originais permanecem no prontuário do militar para comporem o processo médico.
Cordialmente,

MARCIO ELIAS FRANCÊS BRITO - TEN CEL QOBM
DIRETOR DE SAÚDE DO CBMPA (EM EXERCÍCIO)
(Fonte: Ofício nº 226/2016 – DS BM)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO COMANDO DO 6º GBM

SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado PADS instaurado

por meio da PORTARIA Nº 002, DE 04 DE MARÇO DE 2015, publicada em Boletim geral nº 50, de
17 de março de 2015, do qual foi encarregado como Presidente o 3º SGT BM Gilmar de Sousa
Oliveira RG 1899466, com intuito de apurar as faltas do CB BM Leandro Augusto Esteves de
Sousa RG 4191781, no serviço de prevenção balneária no dia 08 de novembro/14 (sábado) e
também no serviço de Prevenção no Círio Terrestre de Nossa Senhora de Nazaré no Município de
Barcarena, no dia 09 de novembro de 2014 (domingo). 
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RESOLVO:
1 - Antes de ser proferida a decisão administrativa cabe realizar sucintas considerações

acerca dos fatos contidos nos autos deste Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS):
o acusado realmente faltou, o serviço de prevenção balneária no dia 08 de novembro/14 (sábado)
e também no serviço de Prevenção no Círio Terrestre de Nossa Senhora de Nazaré no Município
de Barcarena, no dia 09 de novembro de 2014 (domingo), conforme folha nº 31 (Alegações Finais
de Defesa). 

Ao analisar os autos, observa-se que o acusado faltou os serviços acima citados, mesmo
tendo conhecimento que estaria de serviços nos dias em questão e que também não apresentou
nenhum documento que comprovasse que estava liberado para fazer as Avaliações do ENEM,
conforme folha nº 23 e 24, 25. 26, 28, 29. 

Nesse sentido, vale salientar que o acusado possui nove (09) anos de efetivo serviço na
Corporação Bombeiro Militar tendo, portanto conhecimento dos trâmites Administrativos legais para
que o militar possa ser liberado, no caso específico, a realização das Avaliações do ENEM.  

2- DECISÃO: ante os fatos expostos resolvo concordar com a conclusão que chegou o
presidente  do  PADS,  que  não  há  incidência  de  crime  de  qualquer  natureza,  entretanto  ficou
comprovada há a incidência  de transgressão disciplinar  por  parte  do acusado,  pois  o  mesmo
confirma que realmente faltou os serviços imputados a Ele e que também não apresentou nenhum
documento que viesse a justificar suas faltas.

DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise com base
nos  art.  32,  33,  34,  35  e  36  do  CEDPM,  verificou-se  que  os  ANTECENDENTES  DO
TRANGRESSOR lhe são favoráveis, pois observando a Ficha Disciplinar do referido Militar, que o
mesmo  encontra-se  no  comportamento  “BOM”,  conforme  folha  nº  37.  AS  CAUSAS  QUE
DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não  lhe  são  favoráveis,  pois  segundo  depoimento  do
acusado  o  mesmo,  confirma  as  faltas  nos  serviços  de  prevenção  balneária  no  dia  08  de
novembro/14 (sábado) e também no serviço de Prevenção no Círio Terrestre de Nossa Senhora de
Nazaré no Município de Barcarena, no dia 09 de novembro de 2014 (domingo) e não comunicou a
UBM sua impossibilidade de comparecimento aos serviços não justificando em sua Alegação de
Defesa que foi pelo fato de estar fazendo as Avaliações do ENEM, sem comprovação Testemunhal
ou  de  qualquer  documento  que  comprovasse  que  o  militar  estava  liberado  para  realizar  tal
avaliação, conforme folha nº 13. A NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE A ENVOLVERAM não
lhe são favoráveis, pois a falta sem justificativas são maléfico para a disciplina entre os militares no
âmbito da caserna, sendo leve a conduta praticada pelo acusado.  AS CONSEQUÊNCIAS QUE
DELA POSSAM ADVIR não lhe são favoráveis, porque suas faltas, além de acarretar em redução
da guarnição de serviço, vem a ferir significativamente os preceitos éticos e disciplinares Bombeiro
Militar.

Para preservar a Disciplina no CBMPA, PUNIR com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, o SD
BM Leandro Augusto Esteves de Sousa RG 4191781, por ter faltado os serviços de prevenção
balneária no dia 08 de novembro/14 (sábado) e também no serviço de Prevenção no Círio Terrestre
de  Nossa  Senhora  de  Nazaré  no  Município  de  Barcarena,  no  dia  09  de  novembro  de  2014
(domingo),  no  qual  se  encontrava  devidamente  escalado,  e  não  comunicou  a  UBM  sua
impossibilidade de comparecimento ao serviço, pois infringiu com sua conduta Art. 17, incisos X
(Profissionalismo), XIII  (Verdade real),  XV (Honestidade), XVI (O respeito à hierarquia), XVII (A
disciplina) e o Art. 37, incisos XXIV (Deixar de cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na
esfera  de  suas  atribuições),  XXVIII  (Deixar  de  participar  a  tempo  a  Autoridade  Superior,  a
impossibilidade de comparecer a OBM ou a qualquer ato de serviço), XLVI (Deixar de providenciar
a tempo,  na esfera de suas atribuições,  por  negligências ou Incúria,  medidas contra  qualquer
irregularidade que venha a tomar conhecimento) e L (Faltar o expediente ou ao serviço para a qual
esteja escalado) com atenuante do art. 35, incisos I e agravante do art.36, incisos III, Transgressão
de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, incisos I e II. Todos os artigos e incisos da Lei
Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Ficando no comportamento “BOM”.

3 – Arquivar uma via do processo na B/1 do 6º GBM;
4 – Remeter os autos da presente Solução do PADS ao Ilmº. Sr. Subcomandante Geral

do CBMPA, para fins de conhecimento e publicação em Boletim Geral da Corporação.
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André Luiz Nobre Campos – MAJ QOBM
Comandante do 6º GBM – RG 1798233

SOLUÇÃO DE PADS
Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  instaurado

(PADS) por meio da Portaria nº 007 de 03 de setembro de 2015, publicado em Boletim Geral nº
185 de 15 de outubro de 2015 do qual foi encarregado como Presidente o 1º SGT BM ANTONIO
CARLOS MARGALHO MORAES – RG 1831160 teve por intuito de apurar o atraso, não entrega
em tempo regulamentar  do Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado (PADS),  instaurado
através da Portaria nº 006, de 01 de junho do corrente ano, publicada no Boletim Geral nº 111, de
19 de junho de 2015, cujo Presidente nomeado 2º SGT BM Marcelo Gomes da Silva RG 2019010,
mesmo recebendo da Seção Administrativa (B/1) um expediente (Memorando) nº 035, datado em
25 de junho de 2015, que oficializava o início dos trabalhos, bem como outro Memorando de nº
043, datado em 25 de agosto do corrente ano, expedido pelo Subcomando do Quartel do 6º GBM-
Barcarena para que o militar acima citado informasse o motivo pelo qual ainda não tinha entregado
o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), na qual foi nomeado como Presidente; o
mesmo não respondeu e nem tampouco informou o motivo da não entrega do Processo acima
citado. 

 RESOLVO:
1 - Antes de ser proferida a decisão administrativa cabe realizar sucintas considerações

acerca dos fatos contidos nos autos deste Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS):
o acusado estava devidamente nomeado como Presidente do referido Processo, conforme Portaria
nº 006, de 01 de junho do corrente ano, publicada no Boletim Geral nº 111, de 19 de junho de 2015,
a qual nomeava como Presidente o 2º SGT BM Marcelo Gomes da Silva RG 2019010 que figura
como acusado, conforme folha nº 04.

Ao analisar os autos, observa-se que realmente o acusado não entregou em tempo hábil,
o Processo a ele destinado, mesmo recebendo da Seção Administrativa (B/1) do Quartel do 6º
GBM-Barcarena  um  expediente  (Memorando)  nº  035,  datado  em  25  de  junho  de  2015,  que
oficializava o início dos trabalhos, bem como outro Memorando de nº 043, datado em 25 de agosto
do corrente ano, expedido pelo Subcomando do Quartel do 6º GBM-Barcarena para que o militar
acima citado informasse o motivo pelo qual ainda não tinha entregado o Processo Administrativo
Disciplinar Simplificado (PADS), o mesmo não respondeu e nem tampouco informou o motivo da
não entrega do Processo acima citado a nenhum de seus superiores hierárquicos, conforme folha
nº 06 e 07, alegou em sua defesa que foi informado que seria Presidente do Processo em questão
durante a Operação Veraneio/2015, na primeira semana da referida Operação, sendo que nesse
período o efetivo estava bastante reduzido e as escalas de serviço apertadas; informou também,
que  nunca  fez  um  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS),  não  tendo
conhecimento legal suficiente para realizar tal procedimento, alegou ainda, que o tempo disponível
não foi suficiente para fazer o Processo a Ele destinado, conforme folha nº 38.

 Nesse sentido, vale salientar que o acusado possui vinte e um (21) anos de efetivo
serviço na Corporação Bombeiro Militar e está na graduação de 2º Sargento BM, sendo possuidor
do Curso de Formação de Sargentos BM (CFS),  bem como do Curso de Aperfeiçoamento de
sargentos  (CAS),  tendo,  portanto  Instruções durante  esses  Cursos  sobre  a  confecção  de  tais
procedimentos. No que diz respeito ao tempo para a conclusão desses Processos, está tipificado
no Art.97, Título II, Capítulo I da Lei 6.833, de 13 de Fevereiro de 2006, que o prazo regulamentar é
de  15  (quinze)  dias,  podendo  ser  prorrogado  por  mais  07  (sete)  dias.  Não  justificando  as
declarações feitas pelo acusado, conforme folha nº 47. 

2- DECISÃO: ante os fatos expostos resolvo concordar com a conclusão que chegou o
presidente  do  PADS,  que  não  há  incidência  de  crime  de  qualquer  natureza,  entretanto  ficou
comprovada há a incidência de transgressão disciplinar por parte do acusado, pois o mesmo não
entregou  em  tempo  regulamentar  o  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS),
instaurado através da Portaria nº 006, de 01 de junho do corrente ano, publicada no Boletim Geral
nº 111, de 19 de junho de 2015, cujo Presidente nomeado 2º SGT BM Marcelo Gomes da Silva RG
2019010,  que  figura  como  acusado,  mesmo  recebendo  da  Seção  Administrativa  (B/1)  um
expediente (Memorando) nº 035, datado em 25 de junho de 2015, que oficializava o início dos
trabalhos,  bem como outro  Memorando de nº  043,  datado em 25 de agosto do corrente  ano,
expedido pelo  Subcomando do Quartel  do 6º GBM-Barcarena para que o militar  acima citado
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informasse o motivo pelo qual ainda não tinha entregado o Processo Administrativo Disciplinar
Simplificado (PADS), o mesmo não respondeu e nem tampouco informou o motivo da não entrega
do Processo a Ele destinado.  

DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise com base
nos  art.  32,  33,  34,  35  e  36  do  CEDPM,  verificou-se  que  os  ANTECENDENTES  DO
TRANGRESSOR  lhe  são favoráveis,  pois observando a Ficha Disciplinar  do referido Sargento
Bombeiro Militar, visualiza-se que as punições disciplinares que o mesmo tinha anteriormente já
foram  canceladas,  conforme  BG  162  de  11/09/2015,  de  natureza  leve,  as  quais  não  estão
relacionadas a atrasos de Processo Administrativo  Disciplinar,  estando atualmente o militar  no
comportamento “OTIMO”. AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não lhe são
favoráveis, pois segundo depoimento do acusado o mesmo confirma que não entregou em tempo
hábil,  o  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  (PADS)  a  Ele  destinado,  mesmo
recebendo  da  Seção  Administrativa  (B/1)  do  Quartel  do  6º  GBM-Barcarena  um  expediente
(Memorando) nº 035, datado em 25 de junho de 2015, que oficializava o início dos trabalhos, bem
como outro  Memorando de  nº  043,  datado  em 25  de  agosto  do corrente  ano,  expedido  pelo
Subcomando do Quartel do 6º GBM-Barcarena para que o militar acima citado informasse o motivo
pelo qual ainda não tinha entregado o Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), o
mesmo não respondeu e nem tampouco informou o motivo da não entrega do referido Processo a
nenhum  de  seus  superiores  hierárquicos.  A  NATUREZA  DOS FATOS  E  ATOS  QUE  A
ENVOLVERAM não lhe são favoráveis, pois a conduta do acusado demonstra um desleixo, total
desinteresse com o serviço Bombeiro Militar, implicando em prejuízo à Hierarquia e Disciplina que
são os pilares de sustentação do Militarismo. AS CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR
não lhe são favoráveis,  pois a conduta do acusado trouxe embaraços ao Quartel  do 6º GBM-
Barcarena, no que tange ter que nomear outro militar como Presidente do Processo destinado ao
militar que figura como acusado.

 Para preservar a disciplina no CBMPA, PUNIR o 2º SGT BM Marcelo Gomes da Silva
RG 2019010, com 10 (dez) dias de Detenção, pois infringiu com sua conduta o Art. Art. 7º (As
ordens  devem  ser  prontamente  obedecidas,  desde  que  não  manifestamente  ilegais),  Art.  17,
incisos X (Profissionalismo), XVI (O respeito à hierarquia), XVII (A disciplina), Art. 18 incisos VII
(Cumprir  e fazer  cumprir  dentro  de suas atribuições legalmente definidas,  a Constituição e as
ordens legais  das  Autoridades competentes,  exercendo suas  atividades com responsabilidade,
incutindo-a em seus subordinados,  e o Art.  37,  incisos XX (Não cumprir  ou retardar sem justo
motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida), XXIV (Deixar de cumprir ou fazer cumprir
normas regulamentares na esfera de suas atribuições), XXLIV (Deixar de instruir Processo que for
encaminhado no caso de suspeição ou impedimento ou absoluta falta de elementos, hipóteses em
que estas circunstâncias, serão fundamentadas) e XLVI (Deixar de providenciar a tempo, na esfera
de suas atribuições, por negligências ou Incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha
a tomar conhecimento). Transgressão de natureza Leve, conforme Art. 31, § 1º, com atenuante do
Art. 35, incisos I e agravante do Art.36, incisos II, e III, da Lei 6.833 de 13 de fevereiro de 2006
(Código de Ética e Disciplina da PMPA), ora em vigor para o CBMPA. Ingressa no comportamento
“BOM”

3 – Arquivar uma via do processo na B/1 do 6º GBM;
4 – Remeter os autos da presente Solução do PADS ao Exmº.  Sr. Subcomandante Geral

do CBMPA, para fins de conhecimento e publicação em Boletim Geral da Corporação.

André Luiz Nobre Campos – MAJ QOBM
Comandante do 6º GBM – RG 1798233

SOLUÇÃO DE PADS
Analisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  instaurado

(PADS) por meio da Portaria nº 008 de 10 de setembro de 2015, publicado em Boletim Geral nº
185 de 15 de outubro de 2015 do qual foi encarregado como Presidente o 3º SGT BM Carlos Alex
Vasconcelos Ferreira RG 2218411, que teve por escopo apurar a conduta do CB BM REINALDO
GOMES MORAES RG 3045501,  por  ter  faltado  os  serviços  de componente  de Guarnição  de
Incêndio/Salvamento, no dia 03 de maio de 2015 (domingo) e também o serviço de prevenção
balneária  na  Praia  do  Conde,  no  dia  17  de  maio  de  2015  (domingo),  para  o  qual  estava
devidamente escalado.
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RESOLVO:
1 – Antes de ser proferida a decisão administrativa cabe realizar sucintas considerações

acerca dos fatos contidos nos autos deste Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS):
o acusado realmente faltou os serviços de componente de Guarnição de Incêndio/Salvamento, no
dia 03 de maio de 2015 (domingo) e também o serviço de prevenção balneária na Praia do Conde,
no dia  17  de maio  de 2015 (domingo),  para o  qual  estava devidamente  escalado e que não
apresentou  nenhum  documento  que  justificasse  suas  faltas.  Fato  confirmado  nos  Termos  de
Qualificação de Testemunhas, conforme folhas, 19 à 23 , onde por meio dos elementos probatórios,
ficou comprovado o liame fático objetivo da conduta praticada pelo militar e a norma transgredida.

Nesse sentido, vale salientar que o acusado possui nove (09) anos de efetivo serviço na
Corporação  Bombeiro  Militar,  tendo,  portanto  conhecimento  dos  trâmites  Administrativos  legais
adotados pelo Corpo de Bombeiros Militar em casos de estar impossibilitado de comparecer a
UBM para montar qualquer tipo de serviço ou expediente. 

2- DECISÃO:  ante  os atos e fatos expostos resolvo concordar  com a conclusão que
chegou o presidente do PADS, que não há incidência de crime de qualquer natureza, entretanto
ficou comprovada há a incidência de transgressão disciplinar por parte do acusado, pois o mesmo
confirma que realmente faltou os serviços imputados a Ele e também não apresentou nenhum
documento que viesse a justificar suas faltas, também conhece os trâmites legais Administrativos,
adotados pelo Corpo de Bombeiros Militar em casos de estar impossibilitado de comparecer a
UBM para montar qualquer tipo de serviço ou expediente. 

DOSIMETRIA: Preliminarmente ao julgamento da transgressão, após análise com base
nos  art.  32,  33,  34,  35  e  36  do  CEDPM,  verificou-se  que  os  ANTECENDENTES  DO
TRANGRESSOR lhe são favoráveis, pois observando a Ficha Disciplinar do referido Militar, que o
mesmo  encontra-se  no  comportamento  “BOM”,  conforme  folha  nº  36.  AS  CAUSAS QUE
DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO não  lhe  são  favoráveis,  pois  segundo  depoimento  do
acusado  o  mesmo,  confirma  as  faltas  nos  serviços  de  componente  de  Guarnição  de
Incêndio/Salvamento, no dia 03 de maio de 2015 (domingo) e também o serviço de prevenção
balneária na Praia do Conde, no dia 17 de maio de 2015 (domingo), conforme folha nº 11 e 12. A
NATUREZA DOS FATOS E ATOS QUE A ENVOLVERAM não lhe são favoráveis, pois as faltas
sem justificativas são maléfico para a disciplina entre os militares no âmbito da caserna, sendo leve
a conduta praticada pelo acusado. AS CONSEQUÊNCIAS QUE DELA POSSAM ADVIR não lhe
são favoráveis, porque suas faltas, além de acarretar em redução da guarnição de serviço e na
escala de prevenção Balneária, vem a ferir significativamente os preceitos éticos e disciplinares
Bombeiros Militar.

Para preservar a Disciplina no CBMPA, PUNIR com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, o CB
BM  REINALDO  GOMES MORAES RG 3045501, por ter faltado os serviços de componente de
Guarnição de Incêndio/Salvamento, no dia 03 de maio de 2015 (domingo) e também o serviço de
prevenção balneária na Praia do Conde, no dia 17 de maio de 2015 (domingo), pois infringiu com
sua  conduta  o  disposto  no  Art.  17,  incisos  X  (Profissionalismo),  XIII  (Verdade  real),  XV
(Honestidade), XVI (O respeito à hierarquia), XVII (A disciplina) e o Art. 37, incisos XXIV (Deixar de
cumprir ou fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições), XXVIII (Deixar de
participar a tempo a Autoridade Superior, a impossibilidade de comparecer a OBM ou a qualquer
ato  de  serviço),  XLVI  (Deixar  de  providenciar  a  tempo,  na  esfera  de  suas  atribuições,  por
negligências ou Incúria, medidas contra qualquer irregularidade que venha a tomar conhecimento)
e L (Faltar o expediente ou ao serviço para a qual esteja escalado) com atenuante do art. 35,
incisos I e agravante do art.36, incisos II, e III, Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art.
31, § 1º, incisos I e II. Todos os artigos e incisos da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de
2006. Ficando no comportamento “BOM”. 

3 – Arquivar uma via do processo na B/1 do 6º GBM;
4 – Remeter os autos da presente Solução do PADS ao Ilmº. Sr. Subcomandante Geral

do CBMPA, para fins de conhecimento e publicação em Boletim Geral da Corporação

André Luiz Nobre Campos – MAJ QOBM
Comandante do 6º GBM – RG 1798233
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2 – ATO DO SUBCOMANDO DO 24º GBM
PADS ( PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SIMPLIFICADO)
PORTARIA N° 014/2016 – 24° GBM.BRAGANÇA-PA, 20 DE MAIO DE

2016.
Anexos: Parte nº 33/2014 – 1ª Seção do 12º SGBM, de 07novembro2014; Ficha Disciplinar do SD BM JESSIEL

DE ARAÚJO SILVA.
O  Subcomandante  do  24°  Grupamento  Bombeiro  Militar  (24º  GBM),  no  uso  das

atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento do fato
narrado nos documentos anexos, onde o Sd BM RG 4295855 JESSIEL DE ARAÚJO SILVA, MF
57217941-1, teria, em tese, faltado ao expediente do 12º SGBM, dia 07 de novembro de 2014.

RESOLVE: 
Art.  1º  -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado

(PADS), para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares
praticadas pelo Sd BM RG 4295855 JESSIEL DE ARAÚJO SILVA, MF 57217941-1, já que teria, em
tese, faltado ao expediente do 12º SGBM, dia 07 de novembro de 2014, transgressões essas
disponibilizadas no Art.  37,  incisos XX,  XXIV,  XXVIII  e L,  bem como deixando de observar  os
preceitos  éticos  dispostos  no  Art.  18,  incisos  V,  VII,  VIII,  XI  e  XII,  tudo  da  Lei  Estadual  nº
6.833/2006;   

 Art. 2° - Substituir 3º Sgt QBMP-01 RG 2394769 ALLAN KLEBER PINTO DE ANDRADE,
MF: 5609003-1, pelo 2° SGT QBMP-00 RG 2343641 JÚLIO CÉZAR LIMA COSTA, MF 5601088-1,
na função de Presidente, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente 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 em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

MÁRIO MATOS COUTINHO – CAP QOBM
Subcomandante do 24º GBM – Bragança

SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos de Sindicância procedida por determinação deste Subcomando por

meio da Portaria  nº  048/2015 – Gab.  Cmdº  do 24°  GBM, de 10 de dezembro  de 2015,  cujo
Sindicante  nomeado  foi  o  3°  Sgt  BM RG 1991134  SIDNEY JOSÉ  MIRANDA DE ASSIS,  MF
5623510-1, tendo o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos nos quais a declarante,
Silvia Thais Sousa dos Santos, afirma, em B.O. que teria sofrido várias humilhações e que vinha
sendo  perseguida  através  de  seu  telefone  móvel  pelo  Cb  BM  RG  4037265  GERBSON  DE
FREITAS GONÇALVES, MF 57173437-1.

RESOLVO:
Concordar  com  a  solução  a  que  chegou  o  Sindicante,  que  em  virtude  das  provas

constantes nos autos não foi possível comprovar que houve transgressão da disciplina, bem como
indícios de crime comum ou crime militar  pelo  Cb BM RG 4037265 GERBSON DE  FREITAS
GONÇALVES, MF 57173437-1;

 Remeter  uma  via  e  Solução  da  presente  Sindicância  ao  Subcomando  Geral,  para
conhecimento,  publicação  em  Boletim  Geral  desta  solução  e  solicitar  que  os  Autos  desta
Sindicância sejam enviados à justiça comum para apurar possível denunciação caluniosa praticada
pela Senhorita Silvia Thais Sousa dos Santos, RG n° 2499370, CPF n° 726.379.602-30, residente
a Rua Pinheiro Júnior, n° 05, bairro Riozinho, Bragança/PA;

Arquivar uma via dos Autos da Sindicância na 2ª seção do 24º GBM.
Registre-se e Cumpra-se.
Bragança-PA, 04 de março de 2016.

ADOLFO LUIS MONTEIRO LOPES – Cap QOBM
Subcomandante do 24º GBM – Bragança
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SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos de Sindicância procedida por determinação deste Subcomando por

meio da Portaria nº 047/2015 – 24° GBM, de 10 de dezembro de 2015, cujo Sindicante nomeado
foi o 3° Sgt BM RG 1355085  JARLIO FERREIRA DE BRITO, MF: 5427908-1, tendo o intuito de
apurar todas as circunstâncias dos fatos nos quais 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 a ex-mulher e o filho do declarante e o referido Cabo,
quando teria ido buscar o filho para passar o fim de semana com ele.

RESOLVO:
Concordar  com  a  solução  a  que  chegou  o  Sindicante,  que  em  virtude  das  provas

constantes nos autos não foi possível comprovar que houve transgressão da disciplina, bem como
indícios de crime comum ou crime militar  pelo  Cb BM RG 4037265 GERBSON DE  FREITAS
GONÇALVES, MF 57173437-1;

Remeter  uma  via  e  Solução  da  presente  Sindicância  ao  Subcomando  Geral,  para
conhecimento,  publicação  em  Boletim  Geral  desta  solução  e  solicitar  que  os  Autos  desta
Sindicância sejam enviados à justiça comum para apurar possível denunciação caluniosa praticada
pelo Senhor Clemilson Gomes Curioso, RG n° 2430251, CPF n° 626.942.862-91, residente na Av.
Governador Mendonça Furtado, 660, bairro Vila Nova, Bragança/PA;

Arquivar uma via dos Autos da Sindicância na 2ª seção do 24º GBM;
Registre-se e Cumpra-se.
Bragança-PA, 12 de abril de 2016.

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

SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por

determinação deste Comando, por meio da Portaria nº 38/2015 – 12° sgbm, de 24 agosto de 2015,
cujo  presidente  nomeado foi  o  3°  Sgt  QBMP-00 RG 1763856  GRACIEL SOUSA COSTA,  MF
5428467-1, que visa apurar a conduta do militar, 3° Sgt QBMP-01 RG 2444923 JOÃO ELIVALDO
DA COSTA LIMA, MF 5601339-1, que teria, em tese, faltado à escala de serviço de prontidão como
condutor da VTR UR-36, dia 09 de agosto de 2015. 

RESOLVO:
1) Concordar,  em parte,  com a  conclusão  a  que  chegou  o  Presidente  do  Processo

Administrativo Disciplinar Simplificado, pois, pelas provas presentes nos autos não há indícios de
crime comum, bem como não ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar por
parte do 3° Sgt QBMP-01 RG 2444923 JOÃO ELIVALDO DA COSTA LIMA, MF 5601339-1, quando
o mesmo não compareceu ao serviço de prontidão como condutor da VTR UR-36, pois alegou
estar acompanhando seu genitor, que estava enfermo e fora autorizado pelo Chefe da 1ª Seção do
12°  SGBM,  hoje  24°  GBM,  a  não  montar  tal  serviço,  desde  que  comprovasse  através  de
documentos que estava acompanhando seu genitor e o Acusado então o fez.; 

2) Remeter  uma  via  e  Solução  do  presente  Processo  ao  Subcomando  Geral,  para
conhecimento e publicação em Boletim Geral; 

3) Arquivar uma via dos Autos do PADS na 2ª Seção do 24º GBM;
4) Registre-se, Cumpra-se.
Bragança/PA, 14 de março de 2016.

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

3 – ATO DO COMANDO DO 1ª SBM/INFRAERO
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PORTARIA Nº 003/2016 – PADS.1ª SBM/INFRAERO  BELÉM-PA, 08 DE
JUNHO DE 2016.

1. Cópia Autêntica nº 01/2016, do livro do Fiscal de Dia/Parte Parte nº 057, alínea “d”, datada de 27 de fevereiro
de 2016.

O Comandante do 1ª SBM/INFRAERO, no uso de suas atribuições legais e tendo tomado
conhecimento dos fatos narrados no Livro do Fiscal de Dia/ Parte nº 057, alínea “d”, referente a
falta ao serviço do CB BM ADRIANO MEDEIROS FONSECA, no dia 27 de fevereiro de  2016 o
qual estava devidamente escalado.

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

SIMPLIFICADO para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões
disciplinares por parte do CB BM ADRIANO MEDEIROS FONSECA, MF: 57175074-1, por ter, em
tese, infringindo os art. 17, incisos X, XVII; e Art. 37, incisos XX, XXIV, XXVIII, L da Lei Estadual n°
6.833, de 13 de fevereiro de 2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo
único do art. 106 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 2º – Nomear o 3º SGT BM EDSON RICARDO ALVES DA SILVA  MF: 5602459-1
como Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as atribuições
que me competem;

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

Art. 4º - Incluir nos autos do processo a ficha disciplinar atualizada do militar;
Art. 5º  - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,

em conformidade com a legislação vigente;
Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
Fabrício da Silva Nascimento – CAP QOBM
Comandante da 1ª SBM/INFRAERO

PORTARIA Nº 004/2016 – PADS – CMD°.1ª SBM/INFRAERO  BELÉM-
PA, 09 DE JUNHO DE 2016.

1. Cópia Autêntica nº 02/2016, do livro do Livro do Fiscal de Dia/ Parte nº 140, alínea “d”, datada de 21 de maio
de 2016.

O Comandante do 1ª SBM/INFRAERO, no uso de suas atribuições legais e tendo tomado
conhecimento dos fatos narrados no Livro do Fiscal de Dia/ Parte nº 140, alínea “d”, referente a
falta ao serviço do CB BM  MAX DA CRUZ  LIMA , no dia 21 de maio de  2016 o qual estava
devidamente escalado.

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

SIMPLIFICADO para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões
disciplinares  por  parte  do  CB BM  MAX  DA CRUZ  LIMA,  MF:  57173580-1,  por  ter,  em tese,
infringindo os art. 17, incisos X, XVII; e Art. 37, incisos XX, XXIV, XXVIII, L da Lei Estadual n° 6.833,
de 13 de fevereiro de 2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo único do
art. 106 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.

Art. 2º – Nomear o 3º SGT BM CLENILSON FELGUEIRA DA PONTE DE LEMOS MF:
5607744/1 como Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as
atribuições que me competem;

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

Art. 4º - Incluir nos autos do processo a ficha disciplinar atualizada do militar;
Art. 5º  - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos,

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

Fabrício da Silva Nascimento – CAP QOBM
Comandante da 1ª SBM/INFRAERO
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4 – ATO DO COMANDO DO 7º SGBM/I
SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por

determinação do Comando do 7º SGBM/I, por meio da Portaria nº 002/2015, de 03 de fevereiro de
2015,  publicada  no  Boletim Geral  nº  027 de 09  de  FEVEREIRO de 2015,  sendo nomeado  o
Subtenente Michel Klayton da Silva Araújo, com escopo de apurar a falta de serviço do 2º SGT BM
ORIVALDO NASCIMENTO CARRERA na Prevenção “NOS CEMITÉRIOS DIA DE FINADOS” no
dia 02 de novembro de 2014 (domingo). 

RESOLVO:
1) Concordar com a solução a que chegou o Presidente do Processo Administrativo, que

em virtude das provas constante  nos autos,  não há indícios de crime de natureza civil  ou
militar,  bem como não  há indícios de  transgressão da disciplina,  por parte  do  2º  SGT BM
Orivaldo Nascimento Carrera, MF 5654890-1, pois conforme consta nos autos, não há provas
e/ou elementos suficientes que pudessem caracterizar a real existência de tal falta do serviço por
parte do 2º SGT BM CARRERA, visto que, as provas testemunhais e materiais juntadas aos autos
são inconclusivas  quanto a  materialidade  do  delito  ou transgressão  da disciplina  por  parte  do
acusado.

2)  Remeter  os  autos  e  solução  do  PADS ao Subcomandante  Geral  do CBMPA para
homologação e posterior publicação em boletim Geral da Instituição.

3) Arquivar uma cópia do processo administrativo disciplinar Simplificado na 2º Seção do
7º SGBM/I,

4)- Registra-se, Publica-se e Cumpra-se. 
Belém-PA, 09 de abril de 2015.
GLEYDS MELENDEZ ALVES – MAJ. QOBM
COMANDANTE DO 7º SGBM/I

5 – ATO DO COMANDO DO 14º GBM
SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os  Autos de  Sindicância  procedida por  determinação deste  Comando por

meio da Portaria nº 005 de 27 de agosto de 2015 – Comando do 14ºGBM, transcrita no BG Nº 202
de 12 de Novembro de 2015, cujo Sindicante nomeado foi o 1º TEN QOBM Sidney José Quaresma
Perna,  tendo  o  intuito  de  apurar  possíveis  ofensas  deferidas  por  motoristas  da  empresa  de
transporte Boa Esperança contra a 1º SGT BM Maria do Perpétuo Socorro da Luz Aviz Macêdo, no
dia 05 de agosto de 2015, quando em deslocamento para a cidade de Tailândia. 

RESOLVO: 
1 - Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial sindicante de que não houve

provas testemunhais e/ou documentais que comprovassem a condição vexatória e humilhante por
qual teria passado a 1º SGT BM Maria do Perpétuo Socorro da Luz Aviz Macêdo no dia 05 de
agosto de 2015, ao tentar seguir viagem à Tailândia em um ônibus da empresa Boa Esperança,
haja vista que a própria testemunha carreada pela ofendida, o 3º SGT BM Edimilson Cunha Silva,
não confirmou sua versão sobre os fatos.

2 - Remeter a 2ª via e Solução da presente Sindicância ao Subcomando Geral,  para
conhecimento e publicação em Boletim Geral da presente solução. 

3 - Arquivar a 1º via dos Autos da Sindicância na 2ª seção do 14ºGBM. 
4 - Registre-se, publique-se e Cumpra-se 
Tailândia-PA, 25 de abril de 2016. 

DAVID RICARDO BAETA DE OLIVEIRA - MAJ QOBM
Comandante do 14° GBM – Tailândia

6 – ATO DO COMANDO DO 1º GPA
PORTARIA Nº  006/2016,  CMDO  DO  1º  GPA-PARAGOMINAS,  06  DE

JUNHO DE 2016.
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 ANEXO: Memorando n°10 datado de 02 de maio de 2016, Memorando nº 012, datado de 31 de maio de 2016,
cópia do ofício 129/2016 de 08 de abril de 2016 e cópia do Boletim Geral n° 063 que publicou o P.A.D.S.

O Comandante  do  1º  GPA-Paragominas,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  tendo
tomado conhecimento dos fatos narrados no memorando nº 12, datado de 31 de maio de 2016,
motivo pelo qual, o SUBTEN BM LOURENÇO CARLOS SARMENTO FIGUEIREDO, MF: 5608813-
1, não entregou o resultado do PADS dentro do prazo estabelecido pela norma, instaurado pela
Portaria 004 de 23 de março de 2016, publicado no Boletim Geral 063 de 07 de abril de 2016.

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

SIMPLIFICADO  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões
disciplinares por parte do SUBTEN BM  LOURENÇO CARLOS SARMENTO FIGUEIREDO, MF:
5608813-1, por ter, em tese, infringindo os art. 37, incisos XX, XXIV, XLIV e CXVIII; da Lei Estadual
n° 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. O militar poderá ser sancionado de acordo com o parágrafo
único do art. 106 da Lei 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.    

RESOLVE:
Art. 2º – Nomear o SUBTEN BM PLÍNIO MARCOS TELLES DA SILVA-MF: 5397790-1,

pertencente  ao  1º  GPA-Paragominas,  como  Presidente  do  Processo  Administrativo  Disciplinar
Simplificado, delegando-lhe as atribuições que me competem.

Art. 3º – O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício
nº1671/2008- JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23DEZ2008.

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.

LUÍS CLÁUDIO DA SILVA FARIAS – TCEL QOBM
RG:1826547 Comandante do 1º GPA / Paragominas

7 – REFERÊNCIA ELOGIOSA
O TEN CEL QOBM Comandante do 1º GBM, no uso da competência que lhe confere o

Art. 74. ª lº da Lei Estadual 6.833 de l3 de Fevereiro de 2006 (CEDPMPA). Ora em vigor para o
CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O seguinte militar: O CAP QOBM EDILSON DE JESUS BAIA FERREIRA. do 1º GBM-

Belém.  por  ter  doado sangue voluntariamente  à  pessoa  necessitada,  no banco  de sangue do
Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a
Corporação. INDIVIDUAL. 

Cléber Alcir Tavares Baia – TEN CEL QOBM
Comandante do 1º GBM
(Fonte: Nota nº 010/2016 – 1º GBM)

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 – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA 
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   ________________
    Visto do Aj. Geral 

_______________
Aprovo do Cmt Geral 
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