
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 07 DE NOVEMBRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 194

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

MENSAGEM

Às vezes, Deus não resolve um problema nem muda uma situação imediatamente
porque está preparando algo melhor para você.

“Espera no Senhor; sê forte, anima-te, e espera no Senhor.” (Salmos 27:14)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2016 (TERÇA - FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL QOBM LOAIR

Coordenador de Operações ao CIOP
1º TURNO CAP QOBM ELILDO
2º TURNO CAP QOBM LUIZ ALFREDO

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA/ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 004/2016, do CFAE, referente à Solelidade alusiva a
“FORMATURA DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS BM INTEGRADO/2016”,
que se realizará no dia 11NOV2016, às 08h30, no Auditório do IESP.

(Fonte: Nota Nº 004/2016 – CFAE)

Aprovo a Ordem de Serviço nº 137/2016– CEDEC de 05 e 09 de Outubro de 2016.
Evento: Círio de Nossa Senhora de Nazaré (Acomodação de Romeiros).
Local: Condomínio CITTÁ MARIS BR 316 KM 12 , Nº 2184. 

Aprovo a Ordem de Serviço nº 158/2016 – CEDEC de 05 e 10 de Outubro de 2016.
Evento: Ação Social Assembleia de Deus.
Local:Estrada Santa Maria nº 07 Icui Guajara .

Aprovo a Ordem de Serviço nº 161/2016 – CEDEC de 06 e 08 de Outubro de 2016.
Evento: Translado de Nossa Senhora de Nazaré
Local:Seminário Pio X, RB 316 KM 07 .

Aprovo a Ordem de Serviço nº 162/2016 – CEDEC de 05 e 15 de Outubro de 2016.
Evento: Acomodação de Romeiros.
Local: Tribunal de Justiça do Estado, na Avenida Almirante Barroso.

Aprovo a Ordem de Serviço nº 163/2016 – CEDEC de 07 de Outubro de 2016.
Evento: Prevenção nas Passarelas.
Local:  Todas  as  Passarelas  que  ficam na  Almirante  Barroso  até  a  igreja  Matriz  em

Ananideua.
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Aprovo a Ordem de Serviço nº 164/2016 – CEDEC de 08 de Outubro de 2016.
Evento: Prevenção nas Passarelas.
Local:  Todas as Passarelas que vão da Igreja Matriz de Ananideua na BR 316 até o

Trapiche de Icoaraci .

Aprovo a Ordem de Serviço nº 165/2016 – CEDEC de 19 e 20 de Outubro de 2016.
Evento: 42 º Aniversário da Companhia de Policiamento com Cães.
Local: Av. Doutor Freitas com Almirante Barroso. 

Aprovo a Ordem de Serviço nº 166/2016 – CEDEC de 29 de Outubro de 2016.
Evento: Ação Solidaria Complexo Cidade Nova 8.
Local: Complexo da Cidade Nova.

Aprovo a Ordem de Serviço nº 167/2016 – CEDEC de 25 de Outubro de 2016.
Evento: Posto de Comando de Operações na Praça Santuário. 
Local: Praça Santuário de Nazaré.
(Fonte: CI nº 246/2016 – CEDEC)

2- QUADRO DE INSTRUÇÃO SEMANAL 013/2016- CHOBM
Aprovo  o  Quadro  de  Instrução  Semanal  013/2016-CHOBM/2016  da  Academia  de

Bombeiro Militar do Pará,  elaborado pela Divisão de Ensino  ABMPA, e Supervisor do Curso de
Habilitação de Oficial ministrado no período 31 outubro a 06 de novembro de 2016.

(Fonte: Nota nº 092/2016 - DEI)

3- DESIGNAÇÃO DE MILITAR
Ficam designados como instrutores de Brigada do Corpo de Bombeiros,  devidamente

habilitados pela Diretoria de Serviços Técnicos,os militares Capitã Ana Paula Tavares Pereira Amador
e o Subten Antônio Carlos Barbosa Nascimento, que estão a disposição do Ministério Publico do
Estado, tornando-os aptos para a formação da Brigada de Incêndio daquele órgão.

(Fonte: Nota nº 092/2016 - DEI)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 865 DE 04 DE NOVEMBRO 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.Ajudante Geral do CBMPA, TCEL QOBM PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ, MF:

5179050-1;

2.Assessor  Técnico  do  Comandante-Geral,  TCEL QOBM JOSÉ  RIBAMAR SILVA DE
FREITAS, MF: 5267706-1;

3.Subdiretor de Finanças, TCEL QOBM MURILO BORGES MOURA, MF: 5267536-1;

4.Chefe da 1ª Seção do Estado Maior Geral, TCEL QOBM CARLOS ALBERTO SARMA-
NHO DA COSTA, MF: 5267668-1;

Art. 2º - Nomear os Oficiais abaixo nas seguintes funções:
1)Ajudante Geral do CBMPA, TCEL QOBM MURILO BORGES MOURA, MF: 5267536-1;

2)Assessor  Técnico  do  Comandante-Geral,  TCEL  QOBM  CARLOS  ALBERTO
SARMANHO DA COSTA, MF: 5267668-1;
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Art.  3º -  Passam a responder, acumulativamente com as funções que já exercem, os
Oficiais abaixo:

B)Subdiretor  de Finanças,  o CAP QOBM  ERIVALDO DOS SANTOS CARDOSO, MF:
51855688-1;

C)Chefe da 1ª Seção do Estado Maior Geral, CAP QOBM FABIO PARIS CARNEIRO DA
COSTA, MF: 54185298-1.

Art. 4º - Esta portaria retroagirá seus efeitos a contar de 1º de novembro de 2016.

Revogam-se 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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 813 DE 06 DE OUTUBRO 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 disposto no art. 10, inciso III, §'s 4º, 6º e 8º da Lei Estadual 8.230/2015,

(LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA)

RESOLVE:
Art. 1º – Promover a graduação imediata a Praça Bombeiro Militar abaixo:

A GRADUAÇÃO DE 1º SGT BM
2º SGT BM JOSÉ DE OLIVEIRA MARQUES JÚNIOR

Art. 2º – Desobrigar o militar de cumprir o expediente e serviço na corporação.

Art. 3º – Agregar o militar até a publicação do Ato de transferência para Reserva Remune-
rada.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor a contar da dada de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

2 – LUTO – CONCESSÃO
Concedi no período de 07 a 14 NOV 2016, ao SUBTEN BM MIGUEL WILLIAM BERNAR-

DES DA COSTA, do QCG – Belém, 08 (oito) dias de luto, em consequência do falecimento da pes-
soa de sua família (sogro), conforme o art. 67, inciso II e art. 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

(Fonte: Nota nº 018/2016 – Banda de Música)

3 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo, a contar de 07 de novembro de 2016 a 21 de novembro de 2016, os 15 (quin-

ze) dias restantes das férias regulamentares referente ao ano de 2015, prevista para o mês de no-
vembro de 2016, ao CB BM THIAGO VICTOR DA SILVA LIMA, MF 57173366-1. Apresentação no dia
22NOV2016.

(Fonte: Nota nº 048/2016 – Gab. Cmdo)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 853 DE 26 DE OUTUBRO 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 pelo ordenamento jurídico vigente.
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RESOLVE:
Art. 1º Nomear o ST BM CARLOS BENEDITO DE LIMA PEREIRA , MF 5399599/1 como

fiscal  do  contrato  nº  39/2016-  Pregão  Eletrônico  17/2016-  CBMPA,  referente  à  aquisição  de
materiais de construção para atender as necessidades do CBMPA junto à empresa a Empresa J.
E DE OLIVEIRA RODRIGUES,  CNPJ nº  17.142.432/0001-30,  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  CB BM DENISIO PEDRO DE MACEDO  MEDEIROS, MF 57189301/1,
como fiscal  suplente  do contrato  Nº  39/2016 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 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.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Zanelli Antônio Melo Nascimento- CEL QOBM
Comandante-Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 

2 – DIÁRIO OFICIAL
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
CONTRATO . 
Contrato: 61 e 62/2016- DEI 
Exercício: 2016 
Objeto: Prestação de serviços técnicos profi ssionais especializados ao Curso Técnico de

Cerimonial e Protocolo 2016. Inexigibilidade nº 03/2016 
Valor Total: R$ R$ 3.865,00 (Três mil oitocentos e sessenta e cinco reais) 
Data da Assinatura: 07/11/2016 
Vigência: 07/11/2016 a 18/11/2016 
Programa de Trabalho: 06.128.1425.8278 
Natureza da Despesa: 39036, 339047 e 339030. 
Fonte do Recurso: 0101- TESOURO 
Contratados: Carlos Alberto Moreira Reis, CPF: 252.381.322-04 e Flávio de Sousa Cruz

884.309.952-34. 
Ordenador: Zanelli Antônio Melo Nascimento– CEL QOBM 
Protocolo: 117273 
(Fonte: Diário Oficial nº 33245 de 07 de Novembro de 2016)

SUPRIMENTO DE FUNDO .
PORTARIA Nº 861 de 04 de Novembro de 2016 
Nome: Renata de Aviz Batista Matrícula: 57216377--1 
Função: Tenente Função Programática: 06 122.1297.8338 
Elemento de despesa 339030 - R$ 2.500,00 
Fonte: 0101 
Valor: R$ 2.500,00 
Prazo De Aplicação: 30 Dias 
Ordenador De Despesas: Cel Zanelli Antônio Melo Nascimento 
Protocolo: 117267 
(Fonte: Diário Oficial nº 33245 de 07 de Novembro de 2016)
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3 – ATO DO DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO
PORTARIA Nº 09, 25 DE OUTUBRO DE 2016
O Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA, no uso de suas atribuições que lhe são

conferidas no Art. 21 da Lei Estadual nº 5.731 de 15 de dezembro de 1992.

RESOLVE:

Art. 1º - Promover o Curso Técnico de Cerimonial e Protocolo/2016 a ser realizado
pela Diretoria de Ensino e Instrução, obedecendo as seguintes orientações:

Carga horária total: 40 (quarenta) horas aulas.
Período de realização: 7 de novembro a 18 de novembro de 2016.
Funcionamento: Auditório do Comando Geral do CBMPA
Números de vagas: 30 (trinta).

Art 2º - Designar o CB BM Flávio de Sousa Cruz, para exercer a função de supervisor
do referido curso.

Art 3º - Revoguem-se as disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Marcus Victor Lima NORAT – Ten Cel QOBM
Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA
(Fonte: Nota nº 092/2016 - DEI)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CAP QOBM Orlando Farias Pinheiro, Comandante do 29º GBM - MOJU, no uso da sua
competência que lhe confere o art. 74, parágrafo 2º da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de FEV 2006, do
Código de Etica e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR
O seguinte militar: CAP QOBM LUIZ ROAN RODRIGUES MONTEIRO MF 5833540, 1º

TEN QOABM ROSELITO NUNES DOS SANTOS MF 5210046-1,  1º SGT BM IVANILSON SILVA
PAIXÃO MF 5210020-1, 2º SGT BM ODENILDO GUIMARÃES DE SOUZA MF 5211476-1, 2º SGT
BM ADILSON SANTOS SOUZA MF 5422523-1, ROSENILDO SILVA SOUZA MF5601 169-1, JAIRO
CARLOS  DE  OLIVEIRA NETO  MF  5162661-1,  EDIVALDO ALEIXO  FERREIRA MF  5620627-1,
JOSÉ OTÁVIO DA SILVA MACEDO MF 57173638-1, MAURO ROBSON MORAES MONTEIRO MF
57175062-1,  GILMAR  DIAS  GUEDELHA MF  57189376-1,  MARCELO CORREA SERRÃO  MF
57189244-1, ROSIVALDO PINHEIRO MF 57189342-1, pela brilhante atuação no dia 18 de outubro
de 2016, por volta das 12h30min quando uma balsa, cheia de resido de madeira (moinha), que se
encontrava a deriva nas águas do Rio Moju, e devido as fortes correntezas, a mesma apresentava o
risco de se chocar com os pilares de sustentação da Ponte do Complexo da Alça Viária sobre o Rio
Moju,  e  quando  acionados,  a  guarnição  de  serviço  deslocou-se  imediatamente  para  o  local  da
ocorrência, juntamente com os oficiais e atuando de forma condigna, pautada nas premissas da ética
profissional e do espírito de corpo e com alto grau de profissionalismo, pois cumpriram com eficiência
e missão de servir a comunidade com dedicação e bravura, conseguiram amenizar o impacto da
balsa com os pilares da ponte, e evitar o que poderia ser um desastre. INDIVIDUAL.

2 - RECONSIDERAÇÃO DE ATO
REQUERENTE: CB BM CLAUDIO DA GRAÇA FURTADO JÚNIOR, MF: 57189228
ASSUNTO:  Requer  reconsideração  do  ato  administrativo  referente  à  Portaria  Nº

048/2015 – 5º GBM de 25 de setembro de 2015, que culminou com a punição do militar CB BM
CLAUDIO DA GRAÇA FURTADO JÚNIOR, MF: 57189228, com 11 (onze) dias de PRISÃO.
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I - FATOS
O Processo Administrativo teve o intento de apurar a conduta do militar acusado, o qual

teria solicitado ao escalante/5º GBM, Sub Ten BM José Gomes Coelho e ao Subcomandante do 5º
GBM, CAP QOBM Paulo Cesar Vaz Júnior, para gozar suas férias regulamentares referentes ao ano
de 2014, sendo que o mesmo já havia gozado da referida licença no mês de julho de 2015 no quartel
da 2ª SBM/I, de onde fora transferido recentemente, causando transtornos ao Estado, visto que ficou
fora da escala e expedientes regulares, e após apuração por meio da inquirição de testemunhas nos
autos de processo ao qual impetra o recurso, foi punido com 11 (onze) dias de PRISÃO. Ao exercer
sua defesa, o recorrente entrou com pedido de Reconsideração de Ato Administrativo solicitando sua
não culpabilidade ou desproporcionalidade da punição.

ll - DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo o presente recurso protocolado perante este Comando do 5º GBM, e preenchido

os requisitos da legitimidade para recorrer, do interesse ou prejuízo e a adequabilidade e tempestivo,
passo a decidir.

III - DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
Reanalisando  os  autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  em  que  o  recorrente

figurou como acusado e tomando por base os fundamentos elencados na peça recursal,  de que
embora o Oficial não tenha presenciado o fato do CB BM CLAUDIO DA GRAÇA FURTADO JÚNIOR
ter solicitado ao escalante/5º GBM, Sub Ten BM José Gomes Coelho e ao Subcomandante do 5º
GBM, CAP QOBM Paulo Cesar Vaz Júnior, para gozar suas férias regulamentares referentes ao ano
de 2014, sendo que o mesmo já havia gozado da licença no mês de julho de 2015 no quartel da 2ª
SBM/I de onde fora transferido recentemente, causando transtornos ao Estado, visto que ficou fora
da escala e expedientes regulares, passa a expor o que adiante se vê:

Após uma minuciosa análise do Recurso apresentado, o impetrante, CB BM CLAUDIO
DA GRAÇA FURTADO JÚNIOR, apresenta as seguintes considerações.

a) O Recurso alega que houve falsa impressão de muitas transgressões praticadas pelo
acusado, quando apresentado na solução do PADS que o acusado infringiu os Art. 17 e 37 com os
respectivos  incisos  elencados,  todos  do  Código  de  Ética  da  PMPA podendo  ter  originado  uma
dosimetria desproporcional. Ocorre que tal ponderação não é aplicada, pois o Art. 17 elenca valores
éticos e morais a serem observados pelos militares estaduais e estes uma vez não observados, se
materializam nos diversos incisos do Art. 37 caracterizando a transgressão da disciplina. No entanto,
descaracterizo a aplicação do inciso XVII do Art. 18 (prestar assistência moral a família) e do inciso
CXXV do Art. 37 (apresentar parte ou petição sem seguir as normas e preceitos regulamentares ou
em termos desrespeitosos, ou com argumentos falsos ou de má-fé) por não se aplicar ao caso em
apuração, e permanecer com o restante do enquadramento, pois ficou claro a tentativa de ludibriar a
administração púbica no intuito de gozar o direito de duas férias no ano.

b)  O  acusado  informa  em  sua  defesa  que  a  autoridade  que  proferiu  a  solução  se
fundamentou no silêncio do acusado em seu termo de declaração, mas tal fato é derrubado nas
declarações  das  testemunhas  onde  o  acusado  não  apresentou  provas  ou  contra  provas  que
levassem este julgador a outro entendimento.

c) A defesa alega que o acusado encontra-se no comportamento ÓTIMO, e que o mesmo
foi punido com 02 (DOIS) dias de DETENÇÂO e que tal punição foi atenuada para REPREENSÃO
aplicado no ano de 2009. Ocorre que o referido militar não solicitou ao seu comando o cancelamento
da referida punição e a consequente progressão do comportamento para ÓTIMO, deixando de seguir
o previsto no Código de Ética, permanecendo o mesmo no comportamento BOM.

d) O acusado informa em suas alegações que não houve premeditação em sua atitude
pois o mesmo acabara de ser transferido de um quartel para o outro agindo desta forma por impulso,
o que para a administração pública conta a atitude do militar de tentar gozar do direito de férias 2
vezes no  mesmo ano,  demonstrando total  falta  de  responsabilidade  e  ética  com as  obrigações
militares.
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e) No que tange a ausência da natureza da transgressão na solução do processo, cabe à
administração  pública  retificar  o  ato  e  publicar  em  Boletim  Geral  da  corporação.  Quanto  ao
comportamento,  ratificamos  que  o  militar  não  solicitou  a  mudança  de  comportamento  ao  seu
comando imediato.

f) O acusado se defende a respeito do gozo de férias dobradas e informa que o quartel
possui uma folga de dois a três dias para cada dia plantão 24h, entretanto esta alegação nada tem a
ver com a portaria de instauração e por conseguinte não cabendo contra alegações deste comando.

g) A defesa informa que houve erro na interpretação das consequências e que a única
transgressão praticada pelo militar foi, em tese, de ter faltado a verdade, e que não houve novo
Boletim Interno pois os mesmo são publicados semanalmente. Esta alegação de fato está correta,
entretanto, a partir do momento que um militar é transferido para o quartel e solicita suas férias junto
a seção de pessoal (B-1) está caracterizado que o mesmo não gozou de tal direito no quartel de
origem, e neste caso foi constatado posteriormente que tal direito já havia sido concedido ao militar.

h) A defesa ainda tenta arguir suas alegações em resoluções da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC o que no entanto nada tem a ver com o objeto de apuração descrito na portaria
de instauração do presente processo e mais uma vez este comando se exime em contra argumentar
tais alegações por julgar a mesma improcedente para o objeto do caso. Cumpri  ressaltar que o
acusado é militar estadual pertencente ao Estado do Pará e regido por leis específicas.

i) O acusado ainda se julga vítima de um processo, mas não informa ainda o motivo que
o levou a solicitar e aceitar o gozo inicial de duas férias no mesmo exercício do ano.

j) Concordamos que cabe à administração estar ciente dos atos praticados cujo o teor é
referente  aos  servidores,  neste  caso  especial,  um  militar  estadual,  mas  também,  é  dever  da
administração pública rever seus atos caso seja identificado algum equívoco e neste caso foi plotado
o gozo de férias inicial.

k) O acusado explana em suas alegações a respeito das inquirições das testemunhas,
entretanto o mesmo não informa o motivo que o levou a solicitar suas férias junto a seção de pessoal
do 5º GBM, mesmo sabendo que já havia gozado do direito, desta forma caracterizando total desídia
com a administração pública e também a toda sociedade paraense.

l) O CB Furtado ainda ressalta em sua defesa a respeito da situação econômica que o
país enfrenta, buscando argumentos que impeça o comando de um quartel de retirar um militar do
serviço  por  prática  de  transgressão  da  disciplina.  Ora,  como  pode  a  administração  militar  não
proceder contra atos que fere profundamente a hierarquia e a disciplina militar.  Ressalta-se que
neste caso o acusado mesmo sabendo que já havia gozado do direito de férias, solicitou a Seção de
Pessoal o direito novamente na tentativa de tentar ludibriar o comando do 5º GBM.

m) Ao final o acusado termina sua defesa alegando que foi transferido da 2ª SBM para o
quartel do 5º GBM como forma de punição pois haviam 10 militares mais modernos que o mesmo.
Verifica-se que o acusado não atenta que a normativa que rege a movimentação de militares entre
unidades não impõem a antiguidade como pré-requisito para movimentação, mas sim o interesse
próprio  ou  a  necessidade  do  serviço,  o  que  neste  caso  ocorreu.  Vale  ressaltar  ainda  que  a
transferência se deu de um quartel para o outro na mesma cidade, distante de 1km um do outro, o
que não prejudica em nada o militar pois não houve mudança de transferência de família ou outros
fatos que impedissem o militar de exercer suas funções laborais.

IV – CONCLUSÃO
1. Pelos motivos acima expostos indefiro o pedido de reconsideração de ato do Militar CB

BM CLAUDIO DA GRAÇA FURTADO JÚNIOR, MF: 57189228 e mantenho a punição imposta ao
militar de 11 (onze) dias de PRISÃO, pois embora tenha ficado descaracterizado o inciso XVII do Art.
18 (prestar assistência moral a família) e o inciso CXXV do Art. 37 (apresentar parte ou petição sem
seguir  as normas e preceitos regulamentares ou em termos desrespeitosos, ou com argumentos
falsos ou de má-fé)  por não terem correlação com o fato em apuração, o CB Furtado infringiu com
as sua conduta o Art. 17, Incisos X, XIII, XV e XVIII, Art. 18 Incisos IX, XI e XXXIII, Art. 37, Incisos
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CXVIII e CXXXVII, § 1º e § 2º; com atenuantes no Art. 35, Incisos I e II e agravantes do Art. 36,
incisos II, III; transgressão de natureza “GRAVE", por incidir no Art. 31, § 2º, incisos II, III, IV e V.
Todos os artigos e incisos da lei estadual 6.833/2006;

2. O referido militar deve ser cientificado da sanção disciplinar, bem como do período do
prazo recursal, conforme o disposto no art. 145, § 2º da lei 6833/2006.

3. Ao Subcomando do 5º GBM para providências.
4. Encaminhar ao Chefe do Estado Maior e Subcomandante Geral do CBMPA a presente

Reconsideração para apreciação e demais atos.

5 - Arquivar o recurso de reconsideração de ato no Subcomando do 5º GBM.
Publique-se, registre-se, cumpra-se.

Átila das Neves Portilho – MAJ QOBM
Comandante do 5º GBM

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, em exercício

Confere com o Original:

MURILO BORGES MOURA – TCEL QOBM
Ajudância Geral do CBMPA.
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