
 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 01 DE SETEMBRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 154

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

MENSAGEM
Rapidez em realizar  o  trabalho não é  a  melhor  forma para  determinar  o

sucesso; a qualidade, sim.
“O bem precioso do homem é ser ele diligente.” (Provérbios 12:27)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL QOBM PALHETA

Coordenador de Operações ao CIOP
CAP QOBM ERIVALDO
CAP QOBM TORRES

Oficial de Área ao 1º GBM A CARGO DO 1º GBM
Oficial de Área ao 3º GBM TEN QOBM MELO
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM GONÇALVES
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – DIPLOMAS E CERTIFICADOS – PUBLICAÇÃO

O SD BM FLAVIO EDUARDO ALCANTARA BRAGA, do 1º GBS – Belém, apresentou na
Diretoria de Pessoal os seguintes Certificados: 

- Certificado de destaque na 2ª fase “sobrevivência” do Estágio Básico de Combatente de
Selva –  EBCS/2014,  realizado no período de 08 a 12 de novembro de 2004,  expedido pela  5ª
Companhia de Guardas/Exército Brasileiro;

- Certificado de conclusão no Estágio de Operações de Controle de Distúrbios, realizado
no período de 04 a 08 de julho de 2005, expedido pela 5ª Companhia de Guardas/Exército Brasileiro;

- Certificado de conclusão no Curso de Atendimento Pré-Hospitalar e Resgate – CAPHR
2011 – 4ª Edição, realizado no período de 09 de maio a 30 de junho de 2011, com carga horária de
325 h/a, expedido pela Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA;

- Certificado de conclusão no Estágio de Operações de Salvamento e Resgate – OPSAR,
realizado no período de 15 de março a 14 de maio de 2012, com carga horária de 250 h/a, expedido
pelo 1º Grupamento de Busca e Salvamento;

- Certificado de conclusão no Estágio de Cartografia e Orientação em Área de Selva –
ECOAS/2012, realizado no período de 04 a 15 de junho de 2012, com carga horária de 80 h/a,
expedido pelo 1º Grupamento de Busca e Salvamento;

-  Certificado  de  conclusão  no  Curso  de  Combate  a  Incêndio  Urbano  –  CCIU/2012,
realizado no período de 10 a 28 de setembro de 2012, com carga horária de 195 h/a, expedido pelo
Instituto de Ensino de Segurança do Pará – IESP;

- Certificado de conclusão no Curso de Busca e Salvamento em Área de Selva, turma
IV/2011, realizado no período de 18 de setembro a 17 de outubro de 2012, com carga horária de 400
h/a, expedido pela Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA;

-  Ata  de  conclusão  do  Curso  de  Salvamento  em Altura  –  CSALT/2012,  realizado  de
outubro a dezembro de 2012, com carga horária de 200 h/a, expedido pela Diretoria de Ensino e
Instrução do CBMPA;

-  Certificado  de  participação  no  Curso  de  Atendimento  Pré-Hospitalar  como  auxiliar,
realizado no dia 30 de abril de 2014, expedido pela COMARA/Força Aérea Brasileira;
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- Certificado de participação como palestrante no V Treinamento de Combate a Incêndio
e Primeiros Socorros, realizado no período de 19 a 20 de agosto de 2014, com carga horária de 08
h/a, expedido pela Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar Vianna – FHCGV;

- Certificado de conclusão no Curso de Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas –
BREC/2014, realizado no período de 15 a 20 de setembro de 2014, com carga horária de 84 h/a,
expedido pela Diretoria de Ensino e Instrução do CBMPA;

- Certificado de participação no Curso de Formação de Instrutor de Trabalho em Altura,
realizado no período de 24 a 28 de agosto de 2015, com carga horária de 40 h/a, expedido pela
Empresa RESCUE TRAINING.

(Fonte: Nota nº 145/2016 - DP)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A - ALTERAÇÕES DE OFICIAIS
1 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA

Transfiro o período de férias,  referente ao ano de 2015, do CAP QOBM CAP QOBM
CARLOS HIROYUKI NAGANO NISHIDA MF 57175161-2,  do QCG – Belém, do mês de SET para
OUT2016.

(Fonte: Nota nº 145/2016 - DP)

2 – INSPEÇÃO DE SAÚDE – RESULTADO
Conforme parecer  da  Junta  de  Inspeção de Saúde,  de  22JUN2016,  o  CAP QOABM

JORGE MAX LOPES FERREIRA, do QCG – Belém, encontra-se apto ao trabalho bombeiro militar, a
contar do dia 23JUN2016.

(Fonte: Nota nº 145/2016 - DP)

B - ALTERAÇÕES DE PRAÇAS
1 – APRESENTAÇÃO

Apresentaram-se  no  dia  17AGO2016,  no  11º  GBM  –  Breves,  os  militares  abaixo
relacionados, por terem sido transferidos para aquela Unidade, conforme BG nº 120 de 06JUL2016 e
BG nº 106 de 13JUN2016, respectivamente.

S TEN BM ADIER NASCIMENTO DIAS;

1º SGT BM PEDRO GUILHERME NASCIMENTO GOMES. 
(Ref: Ofício nº 384/2016 – 11º GBM)
(Fonte: Nota nº 145/2016 - DP)

2 – INSPEÇÃO DE SAÚDE – RESULTADO
Conforme  parecer  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde,  de  02MAR2016,  o  S  TEN  BM

ALBERTO  MARQUES DO NASCIMENTO,  do QCG/CIOP – Belém,  necessitou  de 175 (cento e
setenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde própria, a contar do dia 12NOV2015,
devendo retornar dia 04MAIO2016 às 08h, para nova inspeção de saúde.

Conforme  parecer  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde,  de  04MAIO2016,  o  S  TEN BM
ALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO, do QCG/CIOP – Belém, necessitou de 98 (noventa e oito)
dias de licença para tratamento de saúde própria, a contar do dia 05MAIO2016, devendo retornar dia
10AGO2016 às 08h, para nova inspeção de saúde.

Conforme parecer da Junta de Inspeção de Saúde, de 29JUN2016, o  CB BM PAULO
SÉRGIO DE SOUSA CASTRO, do QCG – Belém, necessita de 91 (noventa e um) dias de licença
para tratamento de saúde própria, a contar do dia 30JUN2016, devendo retornar dia 28SET2016 às
08h, para nova inspeção de saúde.

(Fonte: Nota nº 145/2016 - DP)

3 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
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O 1º SGT BM JORGE FIGUEIREDO DOS SANTOS MF 5623537-1, do 8º GBM-Tucuruí,
participou a Diretoria de Pessoal que foi extraviado o seguinte documento pessoal: (Registrado na
Del. Virtual – 277, em 04AGO2016, conforme BOP nº 00277/2016179399-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR.

O  3º  SGT BM  ANDRÉ  WILLIAM DOS REIS  SANTOS MF  5210275-1,  do  24º  GBM
Bragança,  participou  a  Diretoria  de  Pessoal  que  foi  extraviado  o  seguinte  documento  pessoal:
(Registrado  na  UP  OURÉM  –  Unidade  Policial  190,  em  26JUL2016,  conforme  BOP  nº
00190/2016.000366-4).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR.
(Fonte: Nota nº 145/2016 - DP)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 707 DE 26 DE AGOSTO 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. 88, § 1º, Inciso III, Alínea “n”, § 6º e Arts. 90, 91, e

92 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Agregar o 2º SGT BM ELIELSON DE SOUZA MONTEIRO, MF 5160960/3, do

QCG/NIOP -  Castanhal,  por  ter  se  candidatado  ao  cargo  eletivo  de  vereador  no  município  de
Castanhal, pelo Partido Humanista da Solidariedade (PHS), no pleito eleitoral a ser realizado no dia
02/10/2016, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º  -  Reverter o  2º SGT BM ELIELSON DE SOUZA MONTEIRO, MF 5160960/3,
automaticamente, em 03/10/2016, caso não for eleito, deverá retornar nesta data a sua unidade de
origem para desenvolver as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo
que ocorreu no dia 12AGO2016, revogadas as disposições em contrário.

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

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

PORTARIA Nº 708 DE 26 DE AGOSTO 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. 88, § 1º, Inciso III, Alínea “n”, § 6º e Arts. 90, 91, e

92 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art.  1º –  Agregar  o  3º  SGT BM DENILSON BATISTA RODRIGUES FERREIRA,  MF

5421616/1,  do QCG/NIOP -  Castanhal,  por  ter  se candidatado ao cargo eletivo de vereador  no
município de Castanhal, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no pleito eleitoral a ser realizado no dia
02/10/2016, o qual permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º -  Reverter  o 3º  SGT BM DENILSON BATISTA RODRIGUES FERREIRA,  MF
5421616/1, automaticamente, em 03/10/2016, caso não for eleito, deverá retornar nesta data a sua
unidade de origem para desenvolver as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo
que ocorreu no dia 15AGO2016, revogadas as disposições em contrário.

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

ZANELLI ANTONIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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PORTARIA Nº 709 DE 26 DE AGOSTO 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. 88, § 1º, Inciso III, Alínea “n”, § 6º e Arts. 90, 91, e

92 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Agregar o CB BM JOSÉ CÉLIO MEIRELES BRAGA, MF 57173391/1, do 26º

GBM - Icoaraci, por ter se candidatado ao cargo eletivo de vereador no município de Belém, pelo
Partido  Trabalhista  Cristão  (PTC),  no  pleito  eleitoral  a  ser  realizado  no  dia  02/10/2016,  o  qual
permanecerá nesta situação até a sua diplomação, caso eleito;

Art.  2º -  Reverter  o  CB  BM  JOSÉ  CÉLIO  MEIRELLES  BRAGA,  MF  57173391/1,
automaticamente, em 03/10/2016, caso não for eleito, deverá retornar nesta data a sua unidade de
origem para desenvolver as atividades laborais;

Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem a data do registro da candidatura do mesmo
que ocorreu no dia 12AGO2016, revogadas as disposições em contrário.

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

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

PORTARIA Nº 679 DE 29 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  a  MAJ QOBM  MÔNICA FIGUEIREDO VELOSO, MF:  5817145-1,

como Fiscal do Contrato nº 27/2016, em substituição a  MAJ QOBM ADRIANA MELENDEZ ALVES,
MF 5749042-1 ,  cujo  objeto  é  a  Contratação  de  empresa  especializada  na  prestação  de
serviços de buffet e organização de eventos, envolvendo as atividades correlacionadas ao
planejamento, organização, coordenação e execução dos eventos institucionais promovidos
pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, junto à EMPRESA MONCHIK DO LAR
COMÉRCIO E EVENTOS LTDA-ME , CNPJ 06.304.594/0001-00 ,  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 - 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. 3º 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. 4º 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.  5º 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. 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 680 DE 29 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,
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RESOLVE: 
Art.  1º -  NOMEAR a  MAJ QOBM  MÔNICA  FIGUEIREDO VELOSO, MF:  5817145-1,

como Fiscal do Contrato nº 28/2016, em substituição a  MAJ QOBM ADRIANA MELENDEZ ALVES,
MF 5749042-1, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
de  buffet  e  organização  de  eventos,  envolvendo  as  atividades  correlacionadas  ao
planejamento, organização, coordenação e execução dos eventos institucionais promovidos
pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, junto à EMPRESA VR3 EIRELI-EPP ,
CNPJ 12.507.345/0001-15 , 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 - 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. 3º 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. 4º 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.  5º 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. 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

2 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
GOVERNO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
9º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR/ALTAMIRA
Ofício nº 350/2016/Gab Cmdº - Altamira-PA, 14 de julho de 2016.
Do: MAJ QOBM Valtencir da Silva Pinheiro – 
Comandante do 9º GBM/Altamira
Ao: Sr. CEL QOBM Claudio Fernando Tavernard Trindade – 
Comandante Operacional do CBMPA
Assunto: Errata do Ofício nº 09 RESEX Rio Iriri/ICMBio/2016.
Anexo: (01)  Termo  de  Compromisso  do  3º  SGT Edinelson  Silva  Souza  e  Ofício  de

retificação 21/2016 – RESEX Rio Iriri/ICMBio.
Senhor Comandante Operacional,

Honrado  em cumprimentar  V.  Sª,  e  conforme informação de  retificação,  consoante  o
ofício  21/2016  –  RESEX Rio  Iriri/ICMBio,  o  qual  reporta  que  as  atividades  na  RESEX Rio  Iriri
localizada na bacia hidrográfica do Rio Xingu, território do município de Altamira-Pa, será realizada
somente no período de 14/07/2016 e 28/07/2016.

Outrossim, informo-vos que o 3º SGT Elielson Moraes dos Santos foi substituído pelo 3º
SGT Edinelson Silva Souza devido problemas em sua documentação.

Segue abaixo o período e o efetivo a ser empregado.
PERÍODO EFETIVO

14/07/2016 a 28/07/2016

3º SGT BM Fernando Oliveira de Sousa
3º SGT BM Denilson Rocha de Oliveira
3º SGT BM Edinelson Silva Souza
SD BM Francisco de Assis Aguiar de Lima

Respeitosamente,

VALTENCIR DA SILVA PINHEIRO – Maj QOBM
Comandante do 9º GBM/Altamira
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ANEXO
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
RESERVA EXTRATIVISTA DO RIO IRIRI
Ofício SEI nº 21/2016-RESEX Rio Iriri/ICMB - Altamira, 12 de julho de 2016
Ao senhor
Major VALTENCIR DA SILVA PINHEIRO
Comandante do Corpo de Bombeiros em Altamira-PA
Assunto: Convite de atividade
Prezado Comandante, 

Cumprimentando-o, em retificação à solicitação do Ofício nº 09/2016, solicitamos o apoio
de quatro militares deste Grupamento de Corpo de Bombeiros Militares, nas atividades de proteção
que ocorrerão no mês de julho sob coordenação do Escritório do ICMBio em Altamira-PA, no período
de 14 a 28 de julho do corrente ano.

Tendo em vista que um dos bombeiros militares – Sr. Elielson Moraes dos Santos, estava
com  pendência  no  Cadastro  de  Pessoa  Física,  solicitamos  a  substituição  do  mesmo  para  que
possamos das continuidade ao processo.

Destacamos que os deslocamentos durante a atividade serão terrestres e fluviais e que a
segurança será feita por policiais militares.

Outrossim, informamos ainda que os custos com diárias, bem como dos deslocamentos
das sede do ICMBio em Altamira para o campo serão arcados por este Instituto.

Para tanto, solicitamos o encaminhamento dos seguintes dados dos bombeiros indicados
para a referida atividade: nome completo, RG, CPF, endereço, data de nascimento, e-mail/telefone e
dados  bancários.  Para  mais  informações,  entrar  em  contato  com  Natália
(natalia.silva@icmbio.com.br) e/ou telefone (93) 3515-0803.

Para efeito de período de atividade, desconsideram-se os outros ofícios anteriormente
enviados.

Desde  já,  agradecemos  a  atenção  dispensada  e  reiteramos  protestos  de  estima  e
consideração.

Atenciosamente, 

Natália Costa Silva
Chefe Substituto

DESPACHO DO CMT OPERACIONAL:
Autorizo, sem ônus para o Estado.
(Fonte: Nota nº 145/2016 - DP)

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

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

determinação deste Comando Geral através da Portaria n° 537/2013 Cmd° Geral de 21 de agosto
de 2013,  cujo  presidente nomeado foi  o  TEN CEL QOBM  CLEBER TAVARES  BAÍA,  que visou
apurar a conduta do SD BM ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL nos seguintes fatos:

FATO 1 -  Considerando as consecutivas faltas de serviços e expedientes do SD BM
ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL,  MF:  57147205-1,  CPF:  718.427.052-53,pertencente  ao
efetivo do 1° SBM/I-infraero , estaria ,em tese, cometendo atos que desabonam a hierarquia e a
disciplina, sem apresentar causas de justificação plausíveis para com suas condutas, ter procedido
incorretamente no desempenho do cargo violando, o sentimento do dever no exercício da função ou
de serviço Bombeiro Militar,  ter praticado atos de natureza greve que afeta,  a honra pessoal,  o
pundonor Policial Militar e o decoro de classe, bem como vem demonstrando incompatibilidade para
com o cargo a qual exerce;

FATO  2  -   Onde  estaria  em  síntese,  ter  sido  autuado  em  flagrante  delito  no  dia
02/12/2006, às 01h22, pela prática de crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03(Porte Ilegal de
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Arma), na 14°Seccional Urbana/Ananindeua, que ensejou a ação penal n°2006.2.003966-7,5ª Vara
Penal da Comarca de Ananindeua;

FATO 3 - Onde teria no dia 20/03/2009, por volta das 23h00, na rua “E” esquina com a
rua “D” no conjunto Jardelândia Ananindeua/PA, onde o SD BM ANDERSON CARLOS ZEFERINO
LEAL, RG: 3603462, teria agredido física e posteriormente esfaqueado o Sr. Johelison Costa da
Silva, motivado em razão da vítima ter supostamente roubado a bicicleta do genitor do militar, sendo
instaurado os autos de PADS n° 068, de 14/04/2009;

FATO 4 -  Teria  no  dia  30 de  outubro  de  2012,  por  volta  das  14h30min,  na avenida
Principal no Bairro do Aurá, Belém/PA, novamente haver sido preso em flagrante delito pelo Crime
tipificado no art. 14, da Lei n° 10.826, de 22 de dezembro de 2012, Porte Ilegal de Arma de Fogo,
sendo lavrado os autos de Prisão Flagrante Delito tombado sobre n° 346/2012.000931-0;

FATO 5 -  Teria  no  dia  17 de  junho  de 2012,  por  volta  das  13h30min,  no distrito  de
Mosqueiro, foi preso em flagrante delito em virtude de ter, em tese, agredido sua companheira, bem
como portar arma de fogo e munições, além de ter desacatado a guarnição da PM, a qual realizou o
atendimento à ocorrência, sendo instaurados autos de IPM Portaria n° 166, de 29 de junho de 2012;

FATO 6 - Ter sido indiciado nos autos de Inquérito Policial n° 354/2012.000192-1, que
gerou  os  autos  na  justiça  Comum  n°  0007474-86.2012.8.0006,  que  tramita  na  Vara  Penal  de
Ananindeua, sendo indiciado pela prática do Crime Tipificado no art. 121 § 2°, I e II, C/C Art. 29 da
Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940(CPB)”, fato ocorrido na parte da tarde do dia 15 de outubro
de 2012, na estrada do Aurá, na Esquina com a rua 03 de março, bairro do Aurá.

RESOLVO:
1- Reconhecer a incidência de causa extintiva da punibilidade do acusado, consoante

art. 175 da Lei nº 6.833/2006 c/c art. 123, I, do Código Penal Militar, em virtude do mesmo ter vindo a
óbito no dia 17 de janeiro de 2016, conforme publicação em Boletim Geral nº 026 de 12FEV2016,
ocorrendo a consequente perda do objeto do presente PADS;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA, 25 de agosto de 2016.

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

2 – ATO DO SUBCOMANDO
SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando  os  Autos  de  Sindicância  procedida  por  meio  da  Portaria  nº  007/2013

Subcomando Geral,  de 25 de fevereiro de 2013, cujo encarregado foi nomeado a então  1º TEN
QOBM DIANA FERNANDES DA COSTA SILVA,  MF: 5602637-1, que visa apurar a conduta do 3º
SGT  BM EDMILSON  MORAES  DE  ASSUNÇÃO,  MF:  5162114-1  sobre  o  fato  de  apresentar
problemas de  desconhecimento  da operacionalidade e condução da  VTR do 1º  GBS durante  o
serviço;

RESOLVO:
Concordar com a solução a que chegou o encarregado da Sindicância, que em virtude

das provas constante nos autos não houve crime nem tampouco transgressão da disciplina, pois o
sindicado  foi  aprovado  no  Curso  de  Formação  de  Sargento  BM  Condutores  e  Operadores  de
Viaturas BM/2012, obtendo a média final de 8,829, com conceito “MB”.

Observa-se  que  a  própria  Administração  Pública  concluiu  que  o  sindicado  possuía
condições  para  exercer  as  funções  de  seu  quadro  específico.  Posteriormente,  o  sindicado
apresentou  algumas dificuldades para conduzir  uma viatura  do 1º  GBS,  em serviço,  informação
ratificada pelas testemunhas ouvidas às folhas 23,27,30,32,35,47,53 e 55.

Diante  deste  cenário,  há a  necessidade de um levantamento pelos Comandantes de
Unidades  Bombeiro  Militar  sobre  a  necessidade  de  requalificação  dos  militares  do  quadro  de
condutores do CBMPA, em virtude da aquisição de viaturas novas, com sistema de operacionalidade
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diferente,  bem como devido o lapso temporal  transcorrido da data de formação dos militares do
quando de condutores da corporação.

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

2)Aos Comandantes de Unidades para providências administrativas necessárias, e caso
haja  necessidade  de  requalificação  dos  militares  condutores  encaminhar  documentação  de
solicitação a Diretoria de Ensino e Instrução. Ao DEI para conhecimento e providências.

3)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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA, 25 de agosto de 2016.

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

SOLUCÃO DE PADS
A - Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por

determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da  Portaria Nº034/2015-
PADS. Subcmdº.  Geral,  de  16  de  abril  de 2015,  sendo nomeado o  1º  TEN QOBM  MARCELO
PINHEIRO DOS SANTOS,  MF:  54184963-1, que  visa  apurar  a  conduta  a  época,  1º  SGT BM
EDIVALDO VIANA BARBOSA, MF: 5037514/1, que deixou, em tese, de instruir processo, bem como
não devolvido, em prazo determinado, junto ao Subcmdº Geral do CBM/PA, os autos de Processo
Administrativo Disciplinar Simplificado referente à Portaria nº 013/2013 – Substituição – Subcmdº
Geral, de 27 de fevereiro de 2013. 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,  discordar  pois  há
indícios de Crime Militar,  extravio de documento público, bem como pelas provas presentes nos
autos  ficou  comprovado  a  transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar, por  parte  ST  BM
EDIVALDO VIANA BARBOSA, MF: 5037514/1;

Ficou comprovado que o militar recebeu determinação formal para presidir os autos de
PADS,  portaria  nº  013/2013  –  GabSubCmdºGeral,  de  27  de  fevereiro  de  2013,  publicado  em
Boletim Geral nº 043, de 06 de março de 2013, o qual o acusado recebeu a portaria com anexos, fls,
49 e 50 dos autos, no dia 18 de março de 2013, o qual até a presente data não foi entregue ao
subcomando para análise e solução.

O militar ainda foi advertido do atraso na entrega do mesmo através dos memorandos
065/2014 de 15 de abril de 2014, e 097/2014, de 18 de julho de 2014, fls. 54 dos autos, informa que
no período esteve com problemas familiares sumiço de ente de sua família e que estava sentindo
dificuldades para confecção dos trabalhos a si confiados, mas em nenhum momento foi comunicado
a  este  subcomando  sobre  a  impossibilidade  da  continuidade  dos  trabalhos,  ou  qualquer  outra
solicitação pertinente.

Observa-se na sua defesa que o acusado dos autos em que o mesmo presidia ficou
vários meses com licença a saúde, conforme informações da POLIBOM, fls. 80 á 83 dos autos, mas
não consta a este subcomando qualquer solicitação de sobrestamento dos trabalhos ou informações
formais do andamento dos trabalhos, que pudesse justificar o atraso na entrega do mesmo, o qual o
processo  está  com atraso  a  mais  de  três  anos  e  o  referido  processo  não  foi  entregue  a  este
subcomando, mesmo notificado para devolução dos autos  no estado em que se encontra fls. 89.  

Com a sua conduta não atuou com profissionalismo quando não cumpriu  as normas
legais nem missão a qual lhe foi confiada em tempo aceitável na esfera de suas atribuições, quando
retardando e atrasando sem justo motivo a entrega do procedimento o qual lhe foi encaminhado,
corroborando para um grande lapso temporal da conclusão do respectivo procedimento, gerando
transtornos a administração, bem como prejudicando a busca da veracidade dos fatos,  crimes e
transgressões, que caso constatadas, podem ensejar a prescrição do mesmo.
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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 que lhe foi  encaminhada;  A
natureza dos fatos e os atos que a envolveram não lhe são favoráveis, pois o mesmo teve várias
oportunidades de entregar os autos concluídos fato que não ocorreu; 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  militar  ST  BM
EDIVALDO  VIANA BARBOSA,  MF: 5037514/1,  com  11 (ONZE) dias  de  PRISÃO,  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 – Encaminhar uma via dos autos de processo para a Justiça Militar do Pará  para
conhecimento e deliberação que o caso requer. A assistência deste subcomando para providências.

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, 05 de agosto de 2016.
AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B -  Analisando os autos de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por
determinação deste Subcomandante Geral por meio da portaria n° 040/2015 – PADS – Subcmd°
Geral, de 04 de maio de 2015, substituída pela portaria n° 88/2015 – subcmdº, de 25 de maio de
2015, cujo presidente foi nomeado o 1° SGT BM LEONILDO SILVA MF: 5601576-1, para apurar os
fatos que versam sobre o CB BM HARLEY LEVY CORREA SILVA MF: 57173348-1, o qual teria, em
tese, entrado a paisana no Quartel  do Comando Geral  do CBMPA sem observar  as prescrições
regulamentares vigentes no que concerne a entrada e saída de pessoas estranhas a uma unidade
militar; fato ocorrido no dia 06 de março de 2015.

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

Disciplinar Simplificado, de que, pelas provas contidas nos autos, não há indícios de crime comum
ou militar,  todavia,  resta  evidenciado a  existência  de  transgressão  da  disciplina  bombeiro
militar por  parte  do  CB  BM HARLEY  LEVY CORREA SILVA  MF:  57173348-1  conforme  se
demonstra a seguir.

Preliminarmente  ao  julgamento  da  transgressão,  analisando  os  antecedentes do
transgressor verificasse que está no comportamento BOM, lhe são favoráveis as atenuantes do art.
35, inciso I e II, não há circunstâncias agravantes; das causas que determinaram a transgressão
não lhe são favoráveis, pois conforme consta nos autos, nas fls.  21 e 24 o acusado adentrou a
paisana  nas  dependências  do  quartel  do  Comando  geral  sem  identificar-se  ao  sentinela  nem
apresentar-se  ao  comandante  da  guarda;  a natureza  dos fatos  que a  envolvem  não lhe  são
favoráveis. Conforme folha 24 o acusado adentrou as dependências do quartel sem dar chance ao
sentinela  para  que  pudesse  identificá-lo;  as  consequências  que  possam  advir  não  lhe  são
favoráveis, pois pelas provas constantes nos autos fica evidente que o militar deixar de cumprir ou de
fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas atribuições deixando de, ao entrar em OPM
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onde não sirva, de apresentar-se ao oficial de dia ou seu substituto legal, não cabendo alegação de
desconhecimento da norma.

2 – Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, punir o CB BM HARLEY LEVY
CORREA SILVA  MF:  57173348-1 com  02  (dois)  dias  de  DETENÇÃO por  prática  de  conduta
tipificada como transgressão da disciplina bombeiro militar prevista no artigo 37, incisos XXIV, XXXIV,
XXXVI e LXIX da lei Estadual 6.833/06, bem como por não observar manifestações essenciais de
disciplina enumeradas em rol não taxativo dos art. 6°, §1°, incisos I, IV, V, VI e § 2º; art. 17°, incisos
XVI,  XVII;  art.  18º,  incisos  V,  VII,  XVIII,  XXXIV  e  XXXV  todos  da  Lei  Estadual  6.833/06.  A
transgressão é de natureza “LEVE” por incidir no art. 31, § 1°, inciso I, da Lei 6.833/06. O militar
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 o término do processo licitatório que
determinará a  empresa que  servirá  alimentação  aos militares  que cumprirão punição disciplinar,
conforme o parecer n° 144/2015-PGE, publicado no Boletim Geral n° 96, de 27 de maio de 2015.
Após regularização, aplicar a devida punição nos termos do art. 48, § 1° da lei 6.833/06.

4 – Publicar em boletim Geral a presente solução, à Ajudância Geral para providências.
5 – Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do

EMG. À assistência do subcomando para providenciar remessa dos autos ao chefe da BM/2.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Belém, 10 de Agosto de 2016.

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

C -  Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por
determinação deste Subcomandante Geral do CBM/PA, instaurado através da Portaria nº089/2015 –
PADS- Subcmdº Geral, de 15 de outubro de 2015, cujo presidente foi nomeado 1º TEN QOBM LUÍS
FÁBIO CONCEIÇÃO SILVA, MF: 54185294-1, que visa apurar fatos que versam sobre a conduta do
SD BM ANDERSON CARLOS ZEFERINO LEAL,  MF: 57174205-1,  o qual teria, em tese, faltado a
exame pericial no Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, no dia 04 de agosto de 2015, no
horário de 08h30, conforme predeterminado em BG nº 046, de 11 de março de 2015 – pág. 04; bem
como, não comunicou o impedimento de se fazer presente no local  ao norte citado, ou relatado
qualquer justificativa para tal ato; 

RESOLVO:
1  – Reconhecer a incidência de causa extintiva de punibilidade do acusado, consoante

art. 175 da Lei Estadual nº 6.833/2006 c/c art. 123, I, do Código Penal Militar, em virtude do mesmo
ter vindo a óbito no dia 17 de janeiro de 2016, conforme publicação em Boletim Geral nº 026 de
12FEV2016, ocorrendo a consequente perda do objeto do presente PADS;

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;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.

Belém-PA, 25 de agosto de 2016.

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

D -  Analisando os autos de Processo Administrativo  Disciplinar  Simplificado procedido por
determinação deste Subcomandante Geral por meio da portaria n° 097/2015 – PADS - Subcmd°
Geral, de 20 de agosto de 2015, substituída pela portaria n° 10/2016 – subcmdº, de 18 de janeiro de
2016,  cujo  presidente  foi  nomeado  o  SUB TEN BM  ROSENILDO  JOSÉ  SILVA  MORAES MF:
5397529-1, para apurar os fatos que versam sobre o CB BM DANIEL CRUZ E SILVA MF: 5421748-
1, o qual teria,  em tese,  faltado serviço para exercer  a função de componente da guarnição de
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incêndio e  salvamento no quartel  do 12º GBM, no dia  03 de abril  de 2015,  para o qual  estava
devidamente escalado.

RESOLVO
 concordar  com  a  conclusão  que  chegou  o  presidente  do  Processo  Administrativo

Disciplinar Simplificado, de que, pelas provas contidas nos autos, não há indícios de crime comum
ou militar,  todavia,  resta  evidenciado a  existência  de  transgressão  da  disciplina  bombeiro
militar por parte do CB BM DANIEL CRUZ E SILVA MF: 5421748-1 conforme se demonstra a seguir.

Preliminarmente  ao  julgamento  da  transgressão,  analisando  os  ANTECEDENTES do
transgressor verificasse que está no comportamento  ÓTIMO, lhe são favoráveis as atenuantes do
art. 35, inciso I e II, sendo que lhe é desfavorável a agravante do art. 36, inciso III; das causas que
determinaram a transgressão não lhe são favoráveis, pois conforme consta nos autos, nas fls. 37,
41 e 43 o acusado tinha ciência da escala de serviço,  todavia,  não compareceu para montar  o
serviço onde se encontrava devidamente escalado como componente de guarnição de incêndio e
salvamento no quartel do 12° GBM – Castanhal/PA no dia 03 de abril de 2015; a natureza dos fatos
que a envolvem  não lhe  são  favoráveis.  O acusado alega não ter  comparecido por  motivo  de
doença. Contudo, não há anexo ao processo dispensa médica ou qualquer outro documento que
confirme a  veracidade do  alegado,  toda  via,  conforme folhas  37,  41  e  43  informou a  tempo a
impossibilidade  de  comparecer  ao  serviço;  as consequências  que possam advir  não lhe  são
favoráveis, pois pelas provas constantes nos autos fica evidente que o militar não compareceu para
montar  o serviço onde estava devidamente escalado.  Em sua defesa alegou motivo de doença,
porém,  sem  justificar  de  forma  legal.  Não  resta  dúvidas  que  fato  provocou  transtorno  ao  bom
andamento  do  serviço  uma  vez  que  a  falta  de  um militar  termina  por  sobrecarregar  os  outros
componentes da guarnição.

 2 – Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, punir o CB BM DANIEL CRUZ
E SILVA MF: 5421748-1 com 06 (seis) dias de DETENÇÃO por ser reincidente na prática de conduta
tipificada como transgressão da disciplina bombeiro militar prevista no artigo 37, incisos XX, XXIV,
XXVIII  e  L da  lei  Estadual  6.833/06,  bem como por  não  observar  manifestações essenciais  de
disciplina enumeradas em rol não taxativo dos art. 6°, §1°, incisos II, III, IV, V, e VI; art. 7° “caput”; art.
17°, incisos X, XIII, XVI, XVII; art. 18º, incisos VII, VIII, XI, XII e XVIII todos da Lei Estadual 6.833/06.
A transgressão é de natureza “LEVE” por incidir no art. 31, § 1°, inciso I, da Lei 6.833/06. O militar
permanece no comportamento ÓTIMO.

3 – O comandante do militar deve cientificar o acusado 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  alimentação  aos militares  que cumprirão punição disciplinar,
conforme o parecer n° 144/2015-PGE, publicado no Boletim Geral n° 96, de 27 de maio de 2015.
Após regularização, aplicar a devida punição nos termos do art. 48, § 1° da lei 6.833/06.

4 – Publicar em boletim Geral a presente solução, à Ajudância Geral para providências.
5 – Arquivar os autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado na 2ª Seção do

EMG. À assistência do subcomando para providenciar remessa dos autos ao chefe da BM/2.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Belém, 10 de Agosto de 2016.

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

3 – ATO DO COMANDO DO 15ºGBM – ABAETETUBA
PORTRIA Nº 010/2016, DE 18 DE AGOSTO DE 2016
Anexo: Ofício nº 005/2016 – SIND., de 18 de agosto de 2016.
O Comandnate do 15º GBM – Abaetetuba, no uso de suas atriobuições que lhe são

conferidas  em  legislação  peculiar  e  tendo  tomado  conhecimento  dos  fatos  narrados  no  Ofício
005/2016 – SIND., referente ao sobrestamento de Sindicância instaurada por meio da Portaria nº
007/2016 – 15º GBM, de 26 de junho de 2016, tendo como encarregado o S TEN BM JOSÉ MIGUEL
SILVA MORAES.

RESOLVE
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Art. 1º –  Sobrestar, no período de  11 a 25 de agosto de 2016, com base no Art. 265,
inciso V do CPC, a Sindicância, instaurada por meio da Portaria 007/2016 – 15º GBM, de 27 de
junho de 2016, para reabertura imediata no dia 26 de agosto de 2016. 

Art 2º – Publique-se, registre-se e cumpra-se.

MARCOS ROBERTO COSTA MACEDO – TEN CEL QOBM
Comandante do 15º GBM – Abaetetuba.

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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