
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 05 DE JULHO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 119

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

MENSAGEM
Sem as imperfeições, não haveria erro. Sem os erros, não seria possível

aprender e crescer. Sem o aprendizado e o crecimento, a vida não teria razão.

“Bem-aventurado o homem que encontra sabedoria, e o homem que adquire
conhecimento” . (Provérbios 3:13)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 06 DE JULHO DE 2016 (QUARTA – FEIRA)

Superior de Dia A CARGO DO COP
Supervisor de Área A CARGO DO COP
Coordenador de Operações ao CIOP A CARGO DO COP
Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ALBERTO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM AUGUSTO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – Seguirá, para o município São Félix do Xingu, onde atuará em apoio aos integrantes
do Instituto Chico Mendes, para atividades de fiscalização da Bio diversidade, que ocorrerá no
referido município, Sem Ônus para o Estado o seguinte militar do 9º GBM/Altamira.

PERIODO EFETIVO MILITAR

03JUN2016 à 08JUN2016 1º TEN QOBM GILMARCOS DA SILVA

(Fonte: Nota nº 007/2016 – COP)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – SEGUIMENTO E REGRESSO – APROVAÇÃO
A – Seguirão no dia 07JUL2016, para o município São Félix do Xingu, onde atuarão em

apoio  aos  integrantes  do  Instituto  Chico  Mendes,  para  atividades  de  fiscalização  da  Bio
diversidade, que ocorrerá no referido município, Sem Ônus para o Estado os seguintes  militares
do 9º GBM/Altamira.

PERIODO EFETIVO MILITAR

07JUL2016 à 01AGO2016 3º SGT BM FERNANDO Oliveira de Sousa 

07JUL2016 à 01AGO2016 3º SGT BM DENILSON Rocha de Oliveira

14JUL2106 à 29JUL2016 3º SGT BM ELIELSON Moraes dos Santos
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14JUL2106 à 29JUL2016 SD BM FRANCISCO de Assis Aguiar de Lima

(Fonte: Nota nº 007/2016 – COP)

2 – Seguirá, para o município São Félix do Xingu, onde atuará em apoio aos integrantes
do Instituto Chico Mendes, para atividades de fiscalização da Bio diversidade, que ocorrerá no
referido município, Sem Ônus para o Estado o seguinte militar do 9º GBM/Altamira.

PERIODO EFETIVO MILITAR

03JUN2016 à 08JUN2016 CB BM RUBENS dos Santos Ribeiro

(Fonte: Nota nº 007/2016 – COP)

II– ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DIÁRIO OFICIAL

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
CONCURSO  PÚBLICO  Nº  02,  DE  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE

PRAÇAS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES 2015.
EDITAL Nº 30/2016 - CBMPA/CFPBM COMBATENTES, DE 1º DE JULHO DE 2016.
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, representado  por  seu  Comandante

Geral e a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO, representada por sua Secretária de
Estado, tornam público o Resultado Preliminar da 3ª FASE - TESTES DE APTIDÃO FÍSICA (TAF)
de candidatos SUB JUDICE e Convocação dos candidatos considerados aptos para realização da
4ª  FASE  -  AVALIAÇÃO  PSICOLÓGICA,  mediante  as  condições  estabelecidas  no  EDITAL N.º
01/2015 - CBMPA/CFPBM, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2015, que normatiza o Concurso Público
para  ADMISSÃO  AO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE  PRAÇAS  BOMBEIROS  MILITARES
COMBATENTES (CFP BM COMBATENTES 2015) como se segue: 1 - O resultado preliminar da 3ª
Fase - Teste de Aptidão Física (TAF) encontra-se no Anexo Único deste Edital. 2 - Os candidatos
poderão consultar o resultado detalhado através do link de consulta individual disponibilizado no
endereço www.consulplan.net, mediante o fornecimento de seus dados pessoais. 3 - Nos termos
do item 14.1 do Edital Nº 01/2015 - CBMPA/ CFP COMBATENTES, DE 04 DE NOVEMBRO DE
2015,  o  candidato  poderá  interpor  recurso  contra  o  resultado  preliminar  da  3ª  Fase  Teste  de
Aptidão Física (TAF) no período compreendido entre 0h de 4 de julho de 2016 e 23h59min de 5 de
julho de 2016 (horário ofi cial do Estado do Pará), através de link específi co disponibilizado no sítio
eletrônico  da  organizadora  Consulplan  (www.consulplan.net).  4  -  Os  candidatos  considerados
APTOS fi cam desde já convocados para a realização da 4ª FASE - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
nos locais e horários indicados a seguir: 4.1 Cidade de realização: Belém/PA Data de realização:
05 de julho de 2016. Local: E.E.E.F.M. Ulisses Guimarães Endereço: Avenida Governador José
Malcher, Nº. 1670, Bairro Nazaré - Belém/PA. Horários de apresentação: 08h00min / 13h00min 4.2
Cidade de realização: Santarém/PA Data de realização: 05 de julho de 2016. Local:  E.E.E.F.M
Diocesana São Francisco Endereço: Avenida Mendonça Furtado, nº 1.050, Bairro Santa Clara -
Santarém/PA. Horários de apresentação: 08h00min / 13h00min 5 - O presente edital entra em vigor
na  data  de  sua  publicação.  Belém/PA,  1º  de  julho  de  2016.  ZANELLI  ANTONIO  MELO
NASCIMENTO - CEL QOBM Comandante Geral do CBMPA ALICE VIANA SOARES MONTEIRO
Secretária  de Estado  de Administração  ANEXO ÚNICO I  -  Resultado  preliminar  da 3ª  Fase  -
TESTES DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) de candidatos SUB JUDICE, na seguinte ordem: número de
inscrição, nome do candidato (em ordem alfabética) e resultado. Inscrição Nome Resultado 

650016324 Bruce Mauro Gomes Vasconcelos Apto 
650049020 Daniel Da Silva Frota Apto 
650053255 Hilvan Robson Da Silva Mathias Apto
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650052293 João Cassiano Do Vale Barros Inapto
650005989 Nayara Fernanda Freitas De Sousa Apto
650028879 Rafael Hedrick Lopes Brandão Apto
650046996 Savio Bendelak Farias Apto 
650016728 Thaís De Alcântara Macedo Figueiredo Apto
650047583 Wendell Alves De Sousa Apto
Protocolo 981329 
(Fonte: Diário Oficial nº 33161de 04 de Julho de 2016)

FUNDO DE INVESTIMENTO DE SEGURANÇA PÚBLICA 
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 15/2016-

FISP,  Publicado  no  DOE  n°  33160,  de  01/07/2016,  n°  Protocolo  980639,  cujo  objeto  é  a
Contratação  de  empresa  para  a  prestação  de  serviços  de  administração  e  gerenciamento  de
despesas de manutenção náutica em geral, com fornecimento de peças, componentes, acessórios
e outros materiais, quando necessário, transporte e socorro mecânico, por meio de rede de ofi
cinas e centros náuticos credenciados e disponibilizados, com implantação e operação de sistema
informatizado, para atender a frota náutica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará,
conforme especificações técnicas descritas no Termo de Referência, Anexo I deste Edital.

Onde se lê: Data da Abertura: 12/07/2016
Leia -se: Data da Abertura: 14/07/2016
Protocolo 981654 
(Fonte: Diário Oficial nº 33162de 05 de Julho de 2016)

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 524 DE 17 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, e.

Considerando o que preceitua o art. 70, § 1º, alínea “a” e art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº
5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder 06 (seis) meses de licença especial ao CB BM SANDRO BARBOSA

DE  ANDRADE,  MF 54185318-1,  do 5° GBM -  Marabá,  referente  ao decênio  de 03/02/2004 a
03/02/2014 (1ª Licença), no período de 01/03/2016 a 27/08/2016. Apresentação dia 28/08/2016
pronto para o expediente e serviço.

Art. 2º - Ao comandante do 5° GBM - Marabá fazer o controle regulamentar da licença,
informando o término através de documento à Diretoria de Pessoal.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,
a contar de 01/03/2016.

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

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

PORTARIA Nº 568 DE 30 DE JUNHO DE 2016.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de
Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar.

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar os Oficiais abaixo das seguintes funções:
1  -  Diretor  de  Pessoal  do  CBMPA,  CEL  QOBM  CLAUDIO  ANTONIO  DA  SILVA

CAVALCANTI, MF: 5267714-1;
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2 – Assistente do Comandante-Geral, CEL QOBM HELIEL FRANKLIN MONTEIRO, MF:
5075556-1;

3 – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, TCEL QOBM ROGER NEY LOBO
TEIXEIRA, MF: 5267609-1;

4  –  Membro  da  comissão  de  Justiça  do  CBMPA,  MAJ  QOBM  SAMARA CRISTINA
ROMARIZ DE CARVALHO, MF: 5749140-1.

Art. 2º - Nomear os Oficiais abaixo nas seguintes funções:
1 -  Diretor de Pessoal do CBMPA, CEL QOBM HELIEL  FRANKLIN MONTEIRO, MF:

5075556-1;
2 – Assistente do Comandante-Geral, TCEL QOBM ROGER NEY LOBO TEIXEIRA, MF:

5267609-1;
3 – Presidente da Comissão Permanente de Licitação, MAJ QOBM SAMARA CRISTINA

ROMARIZ DE CARVALHO, MF: 5749140-1;
4 – Membro da comissão de Justiça do CBMPA, CAP QOBM EDEN NERUDA ANTUNES,

MF: 54189075-2.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 1º de julho de 2016.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

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

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

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

determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº044/2015–
PADS. Subcmdº. Geral, de 13 de maio de 2015, sendo nomeado o  1º TEN QOBM FERNANDO
VARELA CAMARINHA, MF: 57173436-1, que visa apurar a conduta do suboficial, ST BM MAURO
MARQUES DO NASCIMENTO, MF: 3211193/1, que deixou, em tese, de instruir processo que lhe
foi delegado através da Portaria nº 065/2013 – PADS – Subcmdº Geral, de 13 de junho de 2013
(BG nº 112, de 18/06/2013) Ademais, o referido militar já foi notificado por meio do memorando
039/2015 – Subcmdº Geral do CBM/PA, de 26 de fevereiro de 2015, a respeito da devolução dos
autos que lhe foram encaminhados, o que até a presente data não ocorreu, bem como justificativa
plausível  para tal  atraso da entrega do processo à autoridade competente.  Fato este que vem
provocando sérios transtornos à administração Bombeiro Militar;

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

Disciplinar Simplificado, concordar que não há indícios de Crime comum nem Militar, mas pelas
provas presentes nos autos ficou comprovado a transgressão da disciplina bombeiro militar,
por parte ST BM MAURO MARQUES DO NASCIMENTO, MF: 3211193/1;

Ficou comprovado que o militar recebeu determinação formal para presidir os autos de
PADS, Portaria nº 065/2013 – GabSubCmdºGeral, de 13 de junho de 2013, publicado em Boletim
Geral  nº 112, de 18 de junho de 2013, o qual o acusado segundo informações SAP (Sistema
Acompanhamento Processo) o militar recebeu os autos, no dia 28 de novembro de 2013, sendo
entregue na assistência do subcomando somente no dia 03 de maio de 2016.

O militar  ainda foi  advertido do atraso na entrega do mesmo através do memorando
039/2015 de 26 de fevereiro  de  2015,  fls.  07 dos  autos,  informa que no período esteve com
problemas  familiares  e  que  estava  sentindo  dificuldades  para  confecção  dos  trabalhos  a  si
confiados, mas em nenhum momento foi comunicado este subcomando sobre a impossibilidade da
continuidade dos  trabalhos  ou  comunicado  ou solicitado  licença  para  tratamento  de saúde ou
pessoais ou motivo justo ou legal para substituição ou sobrestamento dos trabalhos, caso que não
o fez.
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Alega ainda que esteva com dificuldades para proceder com os trabalhos, mas o art. 7º, §
2º, da lei 6.833/2006, é claro ao informar que é dever do militar, “cabe ao subordinado, ao receber
uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão”.

Sendo que suas alegações não são plausíveis para o atraso na entrega do mesmo, o
qual teve um atraso de dois anos, cinco meses, e cinco dias na entrega dos autos concluídos.

Com a sua conduta não atuou com profissionalismo, quando não cumpriu as leis e as
normas legais e a missão a qual lhe foi confiada em tempo aceitável na esfera de suas atribuições,
quando retardou e atrasou sem justo motivo a entrega do processo o qual lhe foi encaminhado,
bem como não  comunicou ou apresentou justificativa plausível  para  o  atraso,  o  grande lapso
temporal  da  conclusão  do  respectivo  processo,  gera  transtornos  a  administração  bem  como
prejudica a busca da veracidade dos fatos e os crimes e transgressões caso constatada podem
ensejar a prescrição do mesmo.

Com sua conduta violou os preceitos da ética e disciplina Bombeiro Militar, e ao analisar
os  antecedentes do transgressor lhe são favoráveis por tem bom comportamento e não ser
reincidente na transgressão de mesma natureza; As causas que determinaram a transgressão
não  lhe  são  favoráveis  pois  não  cumpriu  em  tempo  hábil  a  missão  a  contendo  que  lhe  foi
encaminhada;  A natureza dos fatos e os atos que a envolveram lhe são favoráveis,  pois o
mesmo, entregou àquele autos de processo mesmo com atraso no decorrer da instrução deste
processo o qual o mesmo é acusado;  As consequências que dela possam advir não lhe são
favoráveis pois incide para a indisciplina no CBM/PA e gera transtorno ao bom andamento do
serviço;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o ST BM MAURO
MARQUES DO NASCIMENTO, MF: 3211193/1, com 12 (DOZE) dias de DETENÇÃO, com as suas
condutas não observou os preceitos contidos nos Art. 6 §1º, incisos II, III, IV, V, VI e § 2º; Art. 7º §
3; Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII, VIII, XI; e infringiu o Art. 37, incisos, XX, XXIV, XLIV,
LVIII; Com atenuantes do art. 35, incisos, I, II; Com agravantes do Art. 36, V, c/c Art. 23, § Único;
Transgressão de natureza “MÉDIA”, por incidir no Art. 31, § 3º; Todos os artigos e incisos da Lei
6.833/2006;

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

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, Cumpra-se.
Belém-PA, 27 de junho de 2016.

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

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

determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº091/2015 –
Subcmdº  Geral,  de  15  de  outubro  de  2015,  cujo  presidente  foi  nomeado  1º TEN  QOABM,
JOAQUIM DOS SANTOS FREITAS NETO, MF: 5428521-1, que visa apurar a conduta do: 3º SGT
BM, LUIS WANDERLEY DA SILVA SANTOS, MF: 5399157-1, o qual teria, em tese, no dia 26 de
setembro de 2015, quando na função de adjunto a oficial de dia ao QCG do CBMPA – Belém/PA,
causando transtornos ao bom andamento das atividades da Capelania (Solicitação de autorização
de espaço físico no interior do QCG – Auditório, e solicitação nominal de pessoas estranhas no
interior da UBM); bem como, teria deixado de observar preceitos ligados a hierarquia e disciplina,
no momento que não observou preceitos regulamentares de apresentação e respeito na presença
de superior Hierárquico;
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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 ou
Militar, e não ficou comprovada a transgressão da disciplina Bombeiro Militar;

O militar acusado 3º SGT BM, LUIS WANDERLEY DA SILVA SANTOS, MF: 5399157-1.
Apresentou causa de justificação do Art. 34, inciso, I, II, da lei nº 6.833/2006;

O fato ocorreu no dia 26 de setembro de 2015, o qual na função de SGT Adjunto de dia,
solicitou comprovante de autorização para uso do auditório, e após solicitou lista da presença das
pessoas dentro do QCG que estavam utilizando as dependências da unidade, visando o efetivo
controle por parte da guarda do quartel.

A prova testemunhal fls. 26, não confirma falta de respeito ou indisciplina por parte do
acusado, não havendo, portanto elementos que apontem transgressão da disciplina.

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

2 - 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, Cumpra-se.
Belém-PA, 27 de junho de 2016.

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

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

determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº103/2015–
PADS. Subcmdº. Geral, de 19 de novembro de 2015, sendo nomeado o CAP QOABM RR, LUIZ
CARLOS MARTINS DA SILVA, MF: 3382230-1, e visa apurar a conduta dos militares, ST BM RR,
CARLOS  ALBERTO LIMA DOS  SANTOS,  MF:  3404625/2,  e  o  ST  BM  AIRTON  MARQUES
MARINHO, MF: 5084628/1, os quais, emitiram documentos oficiais do CBM/PA sem autorização de
quem de direito, procedimento este vedado pela legislação vigente;

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

Disciplinar Simplificado, concordar que  não há indícios de Crime comum bem como não foi
constatado indícios de Crime Militar, mas pelas provas presentes nos autos ficou comprovado
a transgressão da disciplina bombeiro militar, por parte do;

ST BM RR, CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS, MF: 3404625/2,  ficou comprovado
conforme inquirição das testemunhas fls. 021 e 153, bem como do outro acusado fls. 020, que
ambos estavam cientes dos ofícios solicitando ajuda a título de doação a confraternização de fim
de ano RE x PA - 2014, o qual seria enviado a várias empresas, o qual o outro acusado tinha
contato, o qual emitiram documento oficial externo solicitando doações, em nome da corporação,
sem conhecimento ou autorização de quem de direito, fls. 128 e 130 dos autos, expondo de forma
negativa o nome da corporação para com as empresas da Região Metropolitana de Belém.

ST BM  AIRTON MARQUES  MARINHO,  MF:  5084628/1, ficou  comprovado conforme
inquirição das testemunhas fls.  021,  153,  que o acusado foi  o autor  da confecção dos ofícios
solicitando ajuda a título de doação a confraternização de fim de ano RE x PA - 2014, o qual seria
enviado a várias empresas, o qual o próprio acusado tinha contato, o qual emitiu documento oficial
externo solicitando doações, em nome da corporação, sem conhecimento ou autorização de quem
de direito, fls.  128 e 130 dos autos, bem como emitiu documento em nome da corporação ou
unidade militar sem autorização de direito, expondo de forma negativa o nome da corporação para
com as empresas da Região Metropolitana de Belém.

As doações não foram efetivadas por que houve o contato por parte dos acusados com
as empresas, nas quais os ofícios foram direcionados, cancelando o pedido de doações antes
protocolado.

Com suas condutas violaram os preceitos da ética e disciplina Bombeiro Militar, quando
não observaram os tramites legais para confecção de documentos oficiais e expuseram o nome da
corporação de forma negativa, e ao analisar os antecedentes do transgressor lhe são favoráveis
por terem bons comportamento e não serem reincidentes em transgressões de mesma natureza;
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As causas que determinaram a transgressão não lhe são favoráveis pois não seguiram a cadeia
de comando para solicitação de liberação do uso do nome da corporação; A natureza dos fatos e
os atos que a envolveram lhe são favoráveis, pois apesar de irregular a forma da solicitação,
visou o bem-estar dos integrantes do CBM/Pa;  As consequências que dela possam advir não
lhe são favoráveis pois incide para a indisciplina no CBM/PA e expõe de forma negativa perante o
público o nome da corporação;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, PUNIR o ST BM RR CARLOS
ALBERTO LIMA DOS SANTOS, MF: 3404625/2, com 04 (QUATRO) dias de DETENÇÃO, com as
suas condutas não observou os preceitos contidos nos Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII;
e infringiu o Art. 37, incisos, XXIV, LVIII, C, CVIII e CXI; Com atenuantes do art. 35, incisos, I, II;
Com agravantes do Art. 36, V, c/c Art. 23, § Único; Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir
no Art. 31, § 1º; Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006;

2 - Para preservar  a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR  o ST BM  AIRTON
MARQUES  MARINHO,  MF: 5084628/1,  com  04 (QUATRO) dias de  DETENÇÃO,  com as suas
condutas não observou os preceitos contidos nos Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII; e
infringiu o Art. 37, incisos, XXIV, LVIII, C, CVIII e CXI; Com atenuantes do art. 35, incisos, I, II; Com
agravantes do Art. 36, V, c/c Art. 23, § Único; Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art.
31, § 1º; Todos os artigos e incisos da Lei 6.833/2006;

3 – Aos Comandantes dos militares devem cientificar os acusados em 48h da sanção
disciplinar, observar que a punição só deverá ser aplicada após a conclusão do processo licitatório
que  determinará  o  fornecedor  da  alimentação  aos  militares  que  estejam,  cumprindo  punição
disciplinar, conforme parecer n° 144/2015- PGE, publicado no Boletim Geral nº 096, de 27 de
maio de 2015, após regularização, aplicar a devida punição, conforme o disposto no art. 48, § 1°
da lei 6.833/2006;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 27 de junho de 2016.

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

PORTARIA Nº 007/2016 – IPM.BELÉM-PA, 23 DE JUNHO DE 2016.
Anexos: Folha de despacho BM/4 n° 48745, de 10 junho de 2016;
Ofício n° 390/2016 – BM-4, 10 de junho de 2016; e anexo.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais
e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, que versam sobre o sumiço de uma
escada de dois lances pertencente à VTR ABT 36, a qual encontra-se no estacionamento do 30°
GBM – Belém/PA aguardando seu remanejamento para outra UBM. Tal constatação foi feita pelo
SUB TEN BM JOVENIANO DA SILVA SANTOS MF: 5538998-1, no início do mês de junho após
vistoria de rotina às VTR's;

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de INQUÉRITO POLICIAL MILITAR para apurar todas

as circunstâncias dos fatos;
Art.  2º -  Nomear  o  CAP  QOBM MARCOS  NAZARENO  SOUSA  LAMEIRA MF:

57174099-1, como Encarregado do IPM, delegando-lhe as atribuições que me competem a fim de
investigar,  por  intermédio  de  Inquérito  Policial Militar,  os  fatos,  a  veracidade  da  autoria,  a
materialidade e as circunstâncias dos fatos relatados no bojo da documentação que segue em
anexo a esta Portaria;
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Art. 3º - Providenciar nos termos do art. 11 do CPPM a designação de escrivão;
Art. 4º - O Encarregado 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. 5º - Estabelecer o prazo legal de 40 (quarenta) dias para a conclusão dos trabalhos,

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

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

PORTARIA Nº 111/2016.BELÉM-PA, 21 DE JUNHO DE 2016.
Anexo: Ofício n° 151/2016 – ARSC, de 20 de junho 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 conhecimentos do ofício n° 151/2016 – ARSC, de
20 de junho de 2016, referente ao sobrestamento de diligências da Sindicância instaurada por
meio da  Portaria n° 046/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de 17 de junho de 2015, tendo como
Encarregada a CAP QOSBM CAROLINE DA SILVA FRAZAO MF: 57197269-1;

RESOLVE:
Art. 1º - Sobrestar, no período de 22/06/2016 a 30/06/2016, com base no art. 313, inciso

VI do CPC, a SINDICÂNCIA instaurada pela Portaria n° 046/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de
17 de junho de 2015; para reabertura imediata no dia 01/07/2016;

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

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

PADS – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao  2° TEN QOABM JORGE DOS ANJOS JUNIOR MF: 5420725-1, (07) sete

dias de prorrogação de prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado –
PADS, instaurado por meio da Portaria n° 017/2016 – PADS – Subcmdº Geral, de 19 de abril de
2016, de acordo com os termos do art.110 da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Referência: Ofício nº 07/2016 – PADS, de 17/06/2016.

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA
(Fonte: Nota nº 046/2016 – SUBCOMANDO)

SINDICÂNCIA. – PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Concedo ao  CAP QOBM ARTHUR  ARTEAGA DURANS VILACORTA MF: 54185300-1
(07)  sete  dias de  prorrogação  de  prazo  para  conclusão  da  diligência  junto  à  Sindicância,
instaurada por meio da Portaria n° 043/2015 – SIND – Subcmdº Geral, de 17 de junho de 2015,
de acordo com os termos do art. 098 da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Referência: Ofício nº 021/2016 – SIND., de 17/06/2016.

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA
(Fonte: Nota nº 047/2016 – SUBCOMANDO)

2 – REFERÊNCIA ELOGIOSA
O Cel QOBM Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, por proposição do Ten

Cel QOBM Luis Alberto Pamplona da Cunha – Chefe do CAT, no uso da competência que lhe
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confere o art. 72, Inciso I do Art. 73 e § 1º do art. 74 da Lei Estadual nº 6.833, de 13fev20016,
RESOLVE:

ELOGIAR:
Os Cap QOBM Manoel Leonardo Costa Sarges, 1º Tens QOBM Renata de Aviz Batista,

Isis Kelma Figueiredo  de  Araujo  e  o  3º  Sgt  BM  Francinaldo de Oliveira  Cardoso,  por  terem
trabalhado de maneira responsável, sem medir esforços e bom desempenho na Coordenação do
Evento “Pedal do Fogo”, onde se deu a abertura da Semana de Prevenção do Dia Nacional dos
Bombeiros, terem dedicado seus tempos de folga, elevando assim o nome da Corporação perante
os  participantes  e  público  presente,  demonstraram  toda  dedicação  e  afinco  nos  trabalhos
desenvolvidos. INDIVIDUAL.                                          

(Fonte: Nota nº 017/2016 – SUBCOMANDO GERAL)

O Cel QOBM Augusto Sérgio Lima de Almeida - Chefe do EMG e Subcomandante Geral
do CBMPA, no uso da competência que lhe confere o art. 72, Inciso I do Art. 73 e § 1º do art. 74 da
Lei Estadual nº 6.833, de 13fev20016, RESOLVE:

ELOGIAR:
O Ten Cel QOBM Luis Alberto Pamplona da Cunha, por ter conduzido os trabalhos de

maneira responsável, sem medir esforços e bom desempenho no Evento “Pedal do Fogo”, onde se
deu a abertura da Semana de Prevenção do Dia Nacional dos Bombeiros, ter dedicado seu tempo
de folga,  elevando assim o nome da Corporação perante os participantes e público presentes,
demonstrando toda sua dedicação, afinco e liderança nos trabalhos desenvolvidos juntamente com
seus subordinados. INDIVIDUAL.                                          

(Fonte: Nota nº 018/2016 – SUBCOMANDO GERAL)

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

3 – ATO DO COMANDO DO 2º GBM
SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
A)  Analisando  os  autos  da  Sindicância  procedido  por  determinação  deste  Comando,

instaurada através da Portaria nº 08 de 25 de novembro de 2015 – Gab/Cmdº do 2º GBM, que teve
por escopo apurar os fatos relatados, conforme parte nº 325, do livro do Comandante de Socorro
do dia 22 de novembro de 2015, do ST BM  Cleiton  Rodrigues do Rosário que versa sobre a
Conduta do ST BM Joel Barros da Paixão, que após o brado de reunir,  para participar da reunião
das 21h00min, se recusou a participar do pernoite

RESOLVO:
1. Concorda com a conclusão que chegou o encarregado, pois conforme provas colhidas

nos autos através dos termos de declarações das testemunhas ficaram evidenciados indícios de
transgressão disciplinar por parte do ST BM Joel Barros da Paixão, pois conforme foi confirmado
nos autos,  o referido militar,  após ser convocado pelo ST BM  Cleiton Rodrigues Rosário,  que
estava de serviço na função de Comandante de Socorro ao 2º GBM, no dia 22 de novembro de
2015, e por ocasião da revista do recolher, às 21h, após o brado, o militar não se apresentou
mesmo sendo alertado Sgt BM D Lima e pelo próprio comandante de socorro, alegando estar com
o dedo machucado, fato este que não o impediria de participar do pernoite, salvo recomendações
medicas. Com isso o ST BM JOEL BARROS DA PAIXÃO supostamente infringiu os incisos XX -
não cumprir ou retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem legal recebida; XXIV -
deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições; CXII -
procurar desacreditar seu superior, igual ou subordinado hierárquico e o CXIII - concorrer para a
discórdia ou desarmonia ou cultivar inimizade entre camaradas do Art. 37, do CAP. III da Lei a nº
6833, de 13 de fevereiro de 2006, dispositivo do Código de Ética e Disciplina DA PMPA, ora em
vigor no CBMPA.

2. A B1 do 2º GBM providenciar o envio de 01 (uma) copia da presente Sindicância ao
Subcomando Geral;
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3. Arquivar 01 (uma) cópia dos autos da Sindicância na 2ª Seção do 2º GBM;
4. Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Dinaldo Santos Palheta – Cap QOBM
Resp. pelo Comando do 2º GBM

4 – ATO DO SUBCOMANDO DO 24º GBM
SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por

determinação deste Comando, por meio da Portaria nº 39/2015 – Cmdº do  12º SGBM, de 26
agosto de 2015, cujo presidente nomeado foi o, à época, 3° Sgt BM ROBERTO VASCONCELOS
DE CARVALHO, MF 5428424-1, que visa apurar a conduta do militar, à época, Sd BM ANDERSON
DENYS BANDEIRA, MF 57173858-1, por ter, em tese, faltado à escala de serviço de prontidão
como componente da VTR ABT-18, no dia 12julho2015. 

RESOLVO:
1) Concordar 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,
porém há indícios de prática de transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do, à época,
Sd BM  ANDERSON DENYS BANDEIRA,  MF 57173858-1,  quando o  mesmo não  compareceu
serviço  de  prontidão  como componente  da  VTR ABT-18,  no  dia  12julho2015,  alegando  estar
doente.

2) DOSIMETRIA:  Preliminarmente  ao  julgamento  da  transgressão,  após  análise  com
base  nos  art’s  32,  33,  34,  35  e  36  do  CEDPM,  verificou-se  que  os  ANTECENDENTES  DO
TRANGRESSOR são aproveitáveis, pois de acordo com a Ficha Disciplinar o militar encontra-se
no comportamento ÓTIMO.  AS CAUSAS QUE DETERMINARAM A TRANSGRESSÃO lhe são
favoráveis,  posto que o militar estava com problemas de saúde. A NATUREZA DOS FATOS E
ATOS QUE A ENVOLVERAM lhe  são  favoráveis,  pois  ficou  comprovado  através  de  dispensa
médica que o militar estava impossibilitado de comparecer ao serviço. AS CONSEQUÊNCIAS QUE
DELA POSSAM  ADVIR  não lhe  são  favoráveis,  pois  o  militar  não  cumpriu  determinação  da
Diretoria de Saúde, quando não homologou o atestado médico.

3) Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBMPA, PUNIR o Cb BM ANDERSON
DENYS BANDEIRA, MF 57173858-1, com REPREENSÃO, pois infringiu com as suas condutas os
Art. 17, incisos X e XVII e Art. 18, inciso XI; com atenuantes no art. 35, inciso, I; Transgressão de
natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, todos os artigos e incisos da Lei 6.833, de 13 de
fevereiro de 2006. Permanece no comportamento ÓTIMO. A referida punição deverá ser registrada
em seus assentamentos;

4) Remeter  a  2ª  via  e  Solução  do  presente  Processo  ao  Subcomando  Geral,  para
conhecimento e publicação em Boletim Geral. 

5) Arquivar a 1ª via dos Autos do PADS na 2ª Seção do 24º GBM.
6) Registre-se, Cumpra-se.

Bragança/PA, 07 de janeiro de 2016.

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

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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