
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 24 DE AGOSTO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 148

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

MENSAGEM
O  seu  amor  incondicional  pode  ter  um  efeito  muito  positivo  e  causar

grandes mudanças na vida de algúem.
''O amor é paciente, é benigno”. (1Corintios 13:4)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 25 DE AGOSTO DE 2016 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL QOBM ALBUQUERQUE

Coordenador de Operações ao CIOP
CAP QOBM GISLENE
CAP QOBM TORRES

Oficial de Área ao 1º GBM A CARGO DO 1º GBM
Oficial de Área ao 3º GBM CAP QOBM BARBOSA
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM J. NETO
Perito de Incêndios e Explosões TEN CEL QOBM WYTTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL 

Com o presente BG, será distribuído um Aditamento versando sobre o RESULTADO DE
INSPEÇÃO DE SAÚDE,  para fins de PROMOÇÃO DE PRAÇAS SETEMBRO 2016 e sobre seus
estados de saúde junto com seus respectivos pareceres.

(Fonte: Nota nº 016/2016 - CPP)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 576 DE 19 DE AGOSTO 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 pelos Art.'s 4º, 9º e 24 da Lei 5731,
de 15 de dezembro de 1992, e;

Considerando  a  necessidade  de  ser  avaliado  o  quantitativo  de  bens  de  consumo  e
permanentes, que em tese estão inscritos no estoque virtual do controle (SIMAS) do Almoxarifado
Geral do CBMPA.

Considerando que é imprescindível,  caso haja saldo remanescente no estoque virtual
(SIMAS), que seja identificado as razões e circunstância do fato gerador, a fim de que a atual gestão
possa tomar todas as providências administrativas e necessárias para regularização de possíveis
pendências;

RESOLVE:
Art.  1º -  Nomear  a  comissão  de  estudos  avaliativos  do  SISTEMA INTEGRADO DE

MATERIAIS  E  SERVIÇOS  -  SIMAS  concernente  ao  estoque  virtual  do  Almoxarifado  Geral  do
CBMPA, tendo como Presidente:  MAJ QOABM Antônio Carlos da Silva e Sousa,  MF: 3381714/1;
Primeiro Membro: CAP QOBM Zilvandro Pinheiro de Macêdo, MF: 57174109/1, Segundo Membro:
ST BM Aroni Ferreira Mulatinho Junior, MF: 5609119;
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Art. 2º - A comissão deverá explicitar, ao término de seu estudo, os seguintes quesitos:
I. O nível de estoque virtual do Almoxarifado Geral, registrado no SIMAS, evidenciando:
a) O ano correspondente à inclusão do estoque;

b) As razões, circunstância da falta de atualização do estoque (baixa de sistema);

c) O agente responsável e gestor a época do evento;

d)  Buscar junto à Secretária  de Estado de Administração-Pará,  órgão gerenciador do
sistema SIMAS, informações e alternativas para a regularização dos níveis de estoque.

Art. 3º - Determinar o prazo de 30 (trinta) dias ininterruptos para conclusão dos trabalhos;

Art. 4º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - 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 675 DE 25 DE AGOSTO 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  ELIAS DE LIMA ROCHA , MF 5159300-1, como Fiscal

do Contrato nº 31/2016,  cujo objeto  é  a  aquisição   de uniformes para os alunos do Projeto
Escola da Vida (PEV) do CBMPA ,  junto a organização Social Associação Pólo produtivo Pará
(Fábrica Esperança) , CNPJ 07.553.026/0001-06 ,  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 CB BM GLEIBE ANDERSON DE SOUZA TELES, MF 57173347-1 ,
como fiscal suplente do contrato 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 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá vigência até o
vencimento do contrato e de sua garantia quando houver

Art. 7º 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
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2 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFICIO Nº 089/2016. SALVATERRA, 20 DE JULHO DE 2016.
Ao Ilustríssimo Senhor
ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros-Pa

Assunto: Relatório de Atendimento de Emergência.

Venho mui respeitosamente encaminhar a Vossa Senhoria o relatório do atendimento de
uma vítima de afogamento no município de Salvaterra pelos profissionais do Corpo de Bombeiros
senhores:  Cabo  ANTÔNIO  BARJONA NEGRÃO  NETO  e  Cabo  JOÃO  HENRIQUE  DE  SOUZA
FERREIRA.

Relatório de Atendimento de Emergência
No dia 15 de Julho do corrente ano, as 17: 40 h houve o socorro do afogamento do

paciente  Daniel  Souza  Fagundes,  de  23  anos  de  idade  na  localidade  de  Joanes,  mas
especificamente no Igarapé do Limão onde foi encontrado por pescadores totalmente submerso em
decúbito dorsal, o mesmo foi levado imediatamente a Estratégia Saúde da Família (ESF) Manoel
Frazão há aproximadamente 5 km do local onde encontraram o mesmo.

Solicitados por um cidadão, para que realizassem o socorro do afogado no momento em
que estavam atuando como Guarda Vidas na praia, os profissionais do corpo de bombeiros: Cabo
Antonio  Barjona  Negrão  Neto  e  Cabo  João  Henrique  de  Souza  Ferreira,  se  deslocaram
imediatamente para a ESF, onde encontraram a vítima do afogamento inconsciente, dispneico, pulso
periférico filiforme, com espasmos musculares, a vítima ficou aproximadamente 5 minutos submerso,
segundo relato dos indivíduos que estavam tentando socorrê-Io.

Na ESF os profissionais do Corpo de Bombeiros supra citados deram início as manobras
de reanimação cardio pulmonar, após a reanimação a vítima foi colocada em um carro do tipo pickup
estrada para ser removida para o Hospital Municipal, no decorrer do trajeto a vítima evoluiu para
duas  paradas  cardiorrespiratórias,  os  socorristas  de  imediato  deram  início  as  manobras  de
ressuscitação  cardio  pulmonar  (RCP),  conseguindo  reanimã-Io  nas  duas  ocorrências  da  PCR,
mantendo estáveis os sinais vitais até a chegada ao Hospital Municipal de Salvaterra, onde o mesmo
foi atendido em todas as suas necessidades e evoluiu para a alta hospitalar com bom prognóstico, o
mesmo será acompanhado na rede ambulatorial para serem observadas ocorrências de possíveis
sequelas por ocasião da hipóxia cerebral.

Enf. Coordenadora da ESF Manoel Frazão
LUCÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA

Agradecemos a colaboração desta Unidade com o nosso município.  Na oportunidade
reiteramos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ENF. Coord. da ESF Manoel Frazão
LUCÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA

LEILA CRISTINA FREITAS MAIA
Secretária Municipal da Saúde

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO COMANDO DO 8º GBM - TUCURUÍ

SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando os Autos  de Sindicância  procedido  por  determinação deste  Comando por

meio da Portaria nº 23 de 29 de dezembro de 2015 - Comando do 8º GBM/Tucuruí, transcrita no BG
Nº 068 de 14 de abril de 2016, cujo Sindicante nomeado foi o ST BM PEDRO DA COSTA CORRÊA,
tendo o intuito de apurar todas as circunstâncias dos fatos pelos quais alguns condutores estão
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descumprindo determinações, tais como, não tomando ciência das informações que constam no livro
do condutor, e também não estão redigindo e assinando conforme orientação.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Sindicante, pois em virtude das provas

constante nos autos não há indícios de Crime militar, nem de crime comum, mas há indícios de
Transgressão  da  Disciplina,  por  parte  dos  militares  sindicados,  ST  BM  JOSÉ  RIBAMAR  DE
OLIVEIRA FELIPE, ST BM RONALDO DO ESPIRITO SANTO e 3º SGT BM EXPEDITO DA CRUZ
MENEZES, sendo que o 1º primeiro sindicado alega que se esqueceu de dar o visto no livro do
condutor por desatenção por estar fiscalizando a faxina das viaturas, já dois últimos alegam que não
vêem necessidade na confecção do livro do condutor de dia, questionando que todas as alterações
são lançadas no, livro do fiscal de dia e que não é de responsabilidade do condutor despachar o livro
e sim do subcomandante, entretanto o livro do condutor e confeccionado para preenchimento dos
condutores e operadores de viaturas, uma vez que, os mesmos possuem curso e' especialidades
para lançar e especificar os problemas mecânicos e no corpo de bomba das viaturas, sendo que o
ST RONALDO e o 3º SGT EXPEDITO não podem deixar de cumprir uma ordem legal dada pelo seu
subcomandante, já que, não é uma ordem absurda, além de legarem que só tiveram conhecimento
verbal, com isso, os mesmos com as suas condutas, infringiram “em tese”, os incisos VII e VIII do art.
18 e o inciso XX do art. 37 da Lei 6.833. de 13 de fevereiro de 2006, podendo ser sancionados de
acordo com art. 106, Parágrafo Único;

2)  Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  em  desfavor  dos
militares, ST BM JOSÉ RIBAMAR DE OLIVEIRA FELIPE, ST BM RONALDO DO ESPIRITO SANTO
e 3º SGT BM EXPEDITO DA CRUZ MENEZES, a fim de apurar a conduta dos militares, pois há
indícios de transgressão da disciplina, previstos.

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

2. Arquivar a 1º via dos Autos da Sindicância na 2ª seção do 8º GBM/ Tucuruí.
Registre-se e Cumpra-se.

PAULO VINICIOS DA COSTA SARQUIS - MAJ QOBM
Comandante do 8º GBM/Tucuruí

2 - ATO DO COMANDO DO 14º GBM - TAILÂNDIA
SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, procedido por

determinação do Comandante do 14º GBM - Tailândia, por meio da Portaria nº 003/2015, de 26 de
janeiro de 2015, cujo Presidente foi o 1º SGT BM LEOPOLDO LUIZ BATISTA LIMA - MF: 5430321-1,
e teve como intuito apurar a conduta do CB BM JOÃO MARCOS DA SILVA COSTA MF.: 5610036-1,
o qual teria chegado atrasado (às 18h36) para montar o serviço de AUXILIAR DA GUARNIÇÃO no
dia 30 de dezembro de 2014, conforme relatado no item “e” da Parte nº 362 de 30 de dezembro de
2014 do S TEN BM MEDEIROS - CMT DO SOS ao 14º GBM - Tailândia.

RESOLVO:
1- Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do Processo Administrativo

Disciplinar Simplificado de que em face dos fatos apurados, não houve indícios de crime de natureza
militar, tão pouco transgressão da disciplina Bombeiro Militar por parte do CB BM JOÃO MARCOS
DA SILVA COSTA MF.: 5610036-1, pois, de acordo com o apurado, não houve a tipicidade da ação
do militar, o qual conseguiu em sua defesa, apresentar provas testemunhais que consubstanciassem
suas alegações de ter chegado atrasado ao serviço, mas também teve a preocupação de contornar a
situação de imediato, ligando para a comunicação do Quartel para expor o fato e não ocasionou
transtornos ao serviço, haja vista que o militar estabeleceu contato com o militar que estava saindo
de serviço.

2-  Remeter  a  28  via  e  Solução  do  presente  Processo  ao  Subcomando  Geral,  para
conhecimento e publicação em Boletim Geral da presente solução.
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3- Arquivar a 1º via dos Autos do PADS na 2ª seção do 14 º GBM.

4- Registre-se, Cumpra-se.
CARLOS AUGUSTO SILVA SOUTO - CAP QOBM
Respondendo pelo Comando do 14º GBM - Tailândia

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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