
  

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 16 DE FEVEREIRO DE 2017.
BOLETIM GERAL Nº 33

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

MENSAGEM:
As questões importantes demandam mais tempo, esforço mental e oração para

serem resolvidos, mas também costumam ter um impacto maior e mais duradouro.
“Os  justos,  os  sábios,  e  as  suas  obras,  estão  nas  mãos  de  Deus.”

(Eclesiastes 9:1)

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS  
SERVIÇO PARA O DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2017 (SEXTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ QOBM MARQUES

Coordenador de Operações ao CIOP
CAP QOBM SAIMO
CAP QOBM LAMEIRA

Oficial Tático TEN QOBM NEVES
Oficial Perito TEN QOBM RUBEN
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM WALDEMAR

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

Apresentou-se no dia 15FEV2017, na Diretoria de Pessoal,  o 1º TEN QOBM ANTONIEL
NASCIMENTO DE SOUSA, MF: 57190114-1, por ter sido transferido do 20º GBM – Mosqueiro para o
1º GBM - Belém. (Ref: Ofício nº 40/2017 – 20º GBM).

2 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedo no período de 13FEV a 14MAR2017, o período regulamentar de férias,  referente

ao ano 2016, do TEN CEL QOBM EDUARDO CELSO DA SILVA FARIAS, MF: 5706378-1, da ABM –
Marituba. (Ref: Ofício nº 21/2017 – ABM).

Concedo no período de 15FEV a 16MAR2017, o período regulamentar de férias,  referente
ao ano 2015, do 2º TEN QOABM DOUGLAS JÂNIO BEZERRA MORAES, MF: 5561272-1, do QCG –
Belém. (Ref: Ofício nº 17/2017 – Almoxarifado Central).

(Fonte: Nota para BG Nº 32/2017- DP)

Concedo  no  período  de  13FEV2017  a  14MAR2017,  o  período  regulamentar  de  férias,
referente ao ano 2016, do CAP QOBM ALUIZ Palheta Rodrigues, MF 54185206-1, da Seção de Frota
da DAL. (Ref: Ofício nº 030/2017 – DAL/Frota). 

(Fonte: Nota para BG Nº 003/2017- COP)
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3 – FÉRIAS – SUSTAÇÃO
Fica sustado por necessidade de serviço, a contar do dia 03FEV2017, 17 (dezessete) dias

do  período  das  férias  regulamentares,  referente  ao  ano  de  2016,  do  CAP QOBM  ZILVANDRO
PINHEIRO DE  MACEDO,  MF:  57174109-1,  do  QCG –  Belém,  devendo  gozar  os  13(treze)  dias
restantes no período de 17 a 29JUL2017. (Ref: Ofício nº 05/2017 – CPCI).

4 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro o período regulamentar de férias, referente ao ano de 2016, do TEN CEL QOBM

ELIAS  DE  LIMA  ROCHA,  MF:  5159300-1,  do  25º  GBM –  Marituba,  do  mês  de  FEV2017  para
ABR2017. (Ref: Ofício nº 33/2017 – 25º GBM).

Transfiro o período regulamentar de férias, referente ao ano de 2016, do TEN CEL QOBM
EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO, MF: 5188571-1, do QCG – Belém, do mês de FEV2017 para o
período de 15JUN a 14JUL2017. (Ref: Ofício nº 13/2017 – DTE).

Transfiro o período regulamentar de férias, referente ao ano de 2016, do TEN CEL QOBM
MARCUS FABIANO DA COSTA SARQUIS,  MF: 5618118-1,  do 2º GBS/GSE – Belém, do mês de
FEV2017 para DEZ2017. (Ref: Ofício nº 11/2017 – 2º GBS/GSE).

5 – AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Autorizei o CAP QOBM JOSÉ RICARDO SANCHES TORRES, MF 5833728-1, do 1ºGPA –

Paragominas, a deslocar-se à Fortaleza-CE, no período de 03 a 07FEV2017,sem ônus para o Estado.
O referido período será descontado das férias regulamentares do militar.

6 – AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO
Autorizei  a CAP QOBM MICHELA DE PAIVA CATUABA, MF 51855689-1,  do 9º GBM –

Altamira,  a deslocar-se ao Município de Santarém no período de 22JAN a 03FEV2017,  a fim de
realizar diligência de PADS, conforme Portaria nº 042/2016 – PADS. (Ref: Ofício nº 20/2017 – 9º
GBM).

(Fonte: Nota para BG Nº 32/2017- DP)

7 — DESCLASSIFICAÇÃO
Da Chefia da Seção Administrativa do CAT, a contar do dia 06FEV2017 o 1° TEN QOABM

LUEDSON de Souza Araújo, MF: 5623707-1;
Na  Seção  de  Vistoria  Técnica  do  CAT,  a  contar  do  dia  06FEV2017  o  1°  TEN  QOBM

SANDRO da Costa Tavares MF 57200907-2.
9 – CLASSIFICAÇÃO
Na Chefia da Seção de Expediente e Administrativo (DST — 1), a contar do dia 06FEV2017

o 2° TEN QOABM NELSON Fernando da Paixão Ribeiro, MF: 5608937-1.
Na chefia da Seção de Estudos Técnicos (DST — 2), a contar do dia 06FEV2017 o 1° TEN

QOBM SANDRO da Costa Tavares MF 57200907-2.
Na Chefia da Seção de Multa e Interdição, a contar do dia 06FEV2017 o 1° TEN QOABM

LUEDSON de Souza Araújo, MF: 5623707-1;
Na chefia do Núcleo de Perícia de Incêndio, a contar do dia 06FEV2017 o 2° TEN QOABM

JOCELIO Harley Navegantes, MF: 521015-1;
Na Seção de Vistoria Técnica do CAT, a contar do dia 06FEV2017 o 2° TEN QOABM Luís

Claudio Pinto Dias, MF: 5827175-1;
Na Seção de Expediente e Administrativo (DST — 1), a contar do dia 06FEV2017 o 2° TEN

QOABM CLAUDIO Lopes dos Santos, MF 5827175-1.
(Fonte: Nota para BG Nº 002/2017 - DST)

B - ALTERAÇÕES DE PRAÇAS
1 – APRESENTAÇÃO

Apresentou-se no dia 04JAN2017, no CSMV/MOP – Ananindeua, o 3º SGT BM REINALDO
SOUZA DE  ASSIS,  MF:  5601428-1,  por  ter  sido  transferido  do  3º  GBM  –  Ananindeua  para  o
CSMV/MOP – Ananindeua. (Ref: Ofício nº 03/2017 – CSMV/MOP).
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Apresentou-se no dia 14FEV2017, na Diretoria de Pessoal, a 3º SGT BM SILVIA ELIANE DE
ARAÚJO  ELESBÃO,  MF:  5598370-1,  por  ter  sido  transferido  do  27º  GBM –  Mangueirão  para  a
Diretoria de Sáude. (Ref: Ofício nº 31/2017 – 27º GBM).

2 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
Transfiro  o  período  regulamentar  de  férias,  referente  ao  ano  de  2016,  do  S  TEN  BM

ORIVALDO FERREIRA COSTA, MF: 5561264-1,  do 30º GBM – Belém, do mês de FEV2017 para
MAR2017. (Ref: Ofício nº 23/2017 – 30º GBM).

Transferi o período regulamentar de férias, referente ao ano de 2016, do 1º SGT BM JOSÉ
LUIZ EVANGELISTA DE SOUZA, MF: 33985790-2, do CIOP – Belém, do mês de MAIO2017 para o
período de 01FEV a 02MAR2017. (Ref: Ofício nº 27/2017 – CIOP).

Transferi o período regulamentar de férias, referente ao ano de 2016, do 3º SGT BM IRAN
DA SILVA LOPES, MF: 5398754-1, do CIOP – Belém, do mês de JUN2017 para o período de 01FEV a
02MAR2017. (Ref: Ofício nº 27/2017 – CIOP).

Transferi  o  período  regulamentar  de  férias,  referente  ao  ano  de  2016,  do  S  TEN  BM
FRANCISCO WALTER GOMES DE SOUZA, MF: 5084563-1, do CIOP – Belém, do mês de OUT2017
para o período de 01FEV a 02MAR2017. (Ref: Ofício nº 27/2017 – CIOP).

Transfiro o período regulamentar de férias, referente ao ano de 2016, do S TEN BM JOSÉ
HEVERALDO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, MF: 5399181-1, do 28º GBM – São Miguel do Guamá,
do mês de JUL2017 para AGO2017. (Ref: Ofício nº 11/2017 – 28º GBM).

3 – FÉRIAS – CONCESSÃO
Concedi no período de 02FEV a 03MAR2017, o período regulamentar das férias,  referente

ao ano 2016,  do 3º SGT BM EVANDRO GERMÂNIO PEREIRA, MF: 5661013-1, do QCG/ALEPA –
Belém. (Ref: Ofício nº 21/2017 – GM/ALEPA).

Concedo no período de 06FEV a 07MAR2017, o período regulamentar das férias, referente
ao ano 2016,  do CB BM ELIAQUIM DOS  SANTOS VILHENA, MF: 57173444-1, do QCG/ALEPA –
Belém. (Ref: Ofício nº 24/2017 – GM/ALEPA).

 
4 – FURTO DE DOCUMENTO

O 3º SGT BM R/R JOÃO ALVES DA SILVA FILHO, MF 5159032-1, participou a Diretoria de
Pessoal  que  foi  furtado  o  seguinte  documento  pessoal:  (Registrado  na  Del.  Virtual  –  277,  em
25JAN2017, conforme BOP nº 00277/2017020359-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR DE DEPENDENTE – REBECA DE KASSIA BENTES
FARIAS DA SILVA (filha).

 
5 – LICENÇA DE SAÚDE – CONCESSÃO

Concedi no período de 17NOV a 18DEZ2016, ao CB BM  ORLANDO LIMA JÚNIOR, MF
57189153-1, do 7º GBM – Itaituba, 32 (trinta e dois) dias de licença para tratamento de pessoa da
família,  conforme dispõe o Art. 70, §1º, alínea “c” da Lei nº 6.230/1999. (Ref: Ofício nº 30/2017 –
Diretoria de Saúde).

6 – LUTO – CONCESSÃO
Concedi  no  período  de  12  a  19JAN2017,  08  (oito)  dias  de  luto,  a  CB  BM  VANESSA

BORGES DE JESUS SILVA, MF 57189302-1, do QCG/DST – Belém, em consequência do falecimento
de sua Avó, conforme o Art.  67, Inciso II  e Art.  69 da Lei Estadual nº 5.251/1985.  (Ref: Ofício nº
27/2017 – DST).

Concedi no período de 28JAN a 04FEV2017, 08 (oito) dias de luto, ao CB BM ADRIANO DA
SILVA MOURA, MF 54185331-1, do 25º GBM – Marituba, em consequência do falecimento de sua
Mãe, conforme o Art. 67, Inciso II e Art. 69 da Lei Estadual nº 5.251/1985. (Ref: Ofício nº 31/2017 – 25º
GBM).

(Fonte: Nota nº 32/2017 – DP)
7 - TORNAR SEM EFEITO

Torno sem efeito a matéria publicada no BG nº 013 de 19JAN2017, referente a transferência
do 3º SGT BM LEMUEL MOACIR PAZ DA SILVA MF: 5601673-1 do 26º GBM – Icoaraci para o CFAE
– Ananindeua 

(Fonte: Nota para BG Nº 003/ 2017 – COP)
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8 – ERRATA
Publicado no Boletim Geral nº 106 de 12JUN2015, pág. 05:
A) ONDE SE LÊ
POR INTERESSE PRÓPRIO
Do 15º GBM – Abaetetuba para o 3º SGBM - Moju
CB BM CLEYDSON MORAES ARAUJO, MF 54185303-1.
       
B) LEIA-SE
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 15º GBM – Abaetetuba para o 3º SGBM - Moju
CB BM CLEYDSON MORAES ARAUJO, MF 54185303-1.
(Ref: Ofício nº 027/2017 – COP).
(Fonte: Nota para BG Nº 017/ 2017 – DP)

II– ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 31 DE 19 DE JANEIRO DE 2017
O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de

Defesa Civil  em Exercício,  no uso de suas atribuições legais  conferidas por ordenamento jurídico
vigente.

RESOLVE: 
Art. 1º. Nomear o MAJ QOBM QOBM Eduardo Alves Santos  Neto,  MF: 5723370/ 1 como

Fiscal do Contrato nº 4/2017, cujo objeto é a aquisição de 125 (cento e vinte cinco) capacetes de
combate  a  incêndio  para  atender  as  necessidades  do  CBMPA, , junto  à  EMPRESA  ITURRI
COIMPAR  INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  EPI’S  LTDA,  CNPJ:  61.451.65470001-26,  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 CAP QOBM   Tarsis Esaú Gomes Almeida, MF: 57174091/1 como fiscal
suplente do contrato nº 4/2017 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.

Augusto Sérgio LIMA de Almeida - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil em Exercício

PORTARIA Nº 32 DE 19 DE JANEIRO DE 2017
O Comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de

Defesa Civil  em Exercício,  no uso de suas atribuições legais  conferidas por ordenamento jurídico
vigente.

RESOLVE: 
Art. 1º. Nomear o CAP QOBM Marcos José Leão da Costa, MF:  como Fiscal do Contrato nº

1/2017, cujo objeto é a Aquisição de pneus para atender a frota do CBMPA , junto à EMPRESA
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CPA  -  COMERCIAL  E  IMPORTADORA  DE  PNEUS  LTDA,  CNPJ: 21.538.565/0001-05,  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 SGT BM  Ronilson Luz Barbosa , MF:  como fiscal suplente do contrato nº
1/2017 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.

Augusto Sérgio LIMA de Almeida - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil em Exercício

2 - ATO DA DIRETORIA DE SAÚDE:
SESSÃO Nº. 005/17 - ATA Nº. 005/17
A JUNTA REGULAR DE SAÚDE DA POLICIA MILITAR DO PARÁ (JRS/PMPA), no dia 01

DE FEVEREIRO DE 2017,  inspecionou os militares do CBMPA abaixo relacionados e sobre seus
estados de saúde proferiu os pareceres que vão escritos abaixo:

Nome Posto/
Graduação

UBM Parecer

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA

1) JOEL BARROS DA 
PAIXÃO
MF: 5162610-013

SUBTEN
2º GBM

Castanhal

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de 057 (cinquenta e sete) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 07DEZ2016 até 
01FEV2017. PODE VIAJAR.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA

1) LUIS DEVID DE LIMA
MF: 57217687-1

CB
3º GBM

Ananindeu
a

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO 
MILITAR. Necessita de 098 (noventa e oito) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 29DEZ2016 até 
05ABR2017. PODE VIAJAR.

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA

1) CONSTANTINO DA 
COSTA PAES JUNIOR
MF: 5608660-1

SUBTEN
21º GBM
Cidade
Velha

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR COM RESTRIÇOES 
TEMPORARIAS. DISPENSADO DO SERVIÇO OPERACIONAL E 
ESFORCO FÍSICO por 062 (sessenta e dois) dias retroativo a 
01DEZ2016 até 01FEV2017. RESPONDE EXPEDIENTE NO 
QUARTEL.

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA

1) JOEL BARROS DA 
PAIXÃO
MF: 5162610-013

SUBTEN
2º GBM

Castanhal

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR COM RESTRIÇOES 
TEMPORARIAS. DISPENSADO DO SERVIÇO OPERACIONAL E 
ESFORCO FÍSICO por 049 (quarenta e nove) dias a partir de 
02FEV2017 até 22MAR2017. RESPONDE EXPEDIENTE NO 
QUARTEL.

2) JEFFERSON 
FERREIRA DE BRITO
MF: 5124328-1

1º SGT
6º GBM

Barcarena

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR COM RESTRIÇOES 
TEMPORARIAS. DISPENSADO DO SERVIÇO OPERACIONAL E 
ESFORCO FÍSICO por 063 (sessenta e três) dias a partir de 
02FEV2017 até 05ABR2017. RESPONDE EXPEDIENTE NO 
QUARTEL.

3) HAROLDO DA CRUZ 
MESQUITA JUNIOR
MF: 57217988-1

SD QCG/DP

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR COM RESTRIÇOES 
TEMPORARIAS. DISPENSADO DO SERVIÇO OPERACIONAL E USO
DO ARMAMENTO por 056 (cinquenta e seis) dias a partir de 
02FEV2017 até 29MAR2017. RESPONDE EXPEDIENTE NO 
QUARTEL.
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CONCLUSÃO DE DISPENSA

1) JOAO LUIZ XAVIER 
DOS SANTOS JUNIOR
MF: 57216374-1

2º TEN
5º GBM
Marabá

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. 
Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 02FEV2017, 
pronto para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO 
MILITAR (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

2) CONSTANTINO DA 
COSTA PAES JUNIOR
MF: 5608660-1

SUBTEN
21º GBM
Cidade
Velha

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. 
Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 02FEV2017, 
pronto para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO 
MILITAR (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

3) WANDERSON 
PEREIRA DA SILVA
MF: 57189348-1

CB
14º GBM
Capanem

a

APTO AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR SEM RESTRIÇOES. 
Deverá se apresentar no seu QUARTEL de origem no dia 02FEV2017, 
pronto para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO 
MILITAR (OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

DEIXOU DE SER INSPECIONADO
1) REINALDO ALVES DE 
AZEVEDO
MF: 5397677-1

3º SGT
QCG /

CEDEC

MILITAR DEIXOU DE SER INSPECIONADO DIA 01FEV2017 POR 
FALTA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA PERTINENTE.

FALTOU A JRS/PM
1) MANOEL DOMINGOS 
VALE LIMA
MF: 53988037-1

2º SGT
4ª SBM/I
Infraero

Santarém

FALTOU A JRS/PMPA DIA 01FEV2017, PORTANTO, DEIXANDO DE 
SER INSPECIONADO.

2) MARCOS VENICIO 
PINTO DE OLIVEIRA
MF: 57217896-1

SD
2º GBM

Castanhal

FALTOU A JRS/PMPA DIA 01FEV2017, PORTANTO, DEIXANDO DE 
SER INSPECIONADO.

Sala de sessões da JRS/PMPA, 01 de Fevereiro de 2017

1º TEN QOSPM/med Geraldo FRANCO de Campos Jr.
RG: 39722 / CRM-PA: 7072 - Presidente da JRS/PMPA

1º TEN QOSPM/Méd. LEONARDO cunha Alves da cunha 
RG: 39730 / CRM: 8330 - Membro da JRS/PMPA 

1º TEN QOSPM/med. ALINE Cristina Ribeiro Moraes 
RG: 39704 / CRM-PA: 7290 - Secretaria da JRS/PMPA 

3 – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
PORTARIA Nº 104 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.
O COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, no uso de

suas atribuições legais e tendo em vista o Decreto nº 357 de 21 de agosto de 2007 que Institui o
Regulamento de Segurança contra Incêndio e Pânico das edifi cações e áreas de risco para os fi ns
da Lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992. Considerando a necessidade de normatizar medidas,
procedimentos de segurança e prevenção contra incêndio para utilização de fogos de artifícios em
espetáculos pirotécnicos em todo o Estado do Pará; Considerando a ATA de Câmara Técnica Nº 01 de
2017 da Diretoria de Serviços Técnicos que aprova e expede a Instrução Técnica Nº 10 – Controle de
Explosão: PARTE I - Fogos de Artifícios.

RESOLVE:
Art. 1º – Homologar a Instrução Técnica Nº 10: Controle de Explosão – Parte I: Espetáculos

Pirotécnicos para ser utilizada pelos organismos do CBMPA no âmbito da Segurança Contra Incêndio
e ações operacionais.

Art.  2º  –  Para  execução  e  implantação  de  medidas  de  proteção  contra  incêndios
relacionadas a espetáculos pirotécnicos no Estado do Pará deverá ser executado a IT 10: Controle de
Explosão: PARTE I:  Fogos de Artifícios aprovado em câmara técnica,  casos omissos deverão ser
solucionados pela Diretoria de Serviços Técnicos do CBMPA.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se 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
OBS: A Instrução Técnica nº 10, na íntegra, está disponível no site www.bombeiros.pa.gov.br
Protocolo: 147652 
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DIÁRIA 
PORTARIA – CEDEC
PORTARIA Nº 106 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017.
Conceder aos militares: SGT BM Antonio Carlos do Amaral Alves e CB BM Celso de Souza

Salgado, 03 (três) diárias completas para cada. Origem: Santarém/PA. Destino: Prainha/PA. Período:
24 de janeiro de 2017, e retorno dia 27 de janeiro de 2017. Objetivo: a fi m de desenvolver as ações
do Ciclo de Gestão de Risco e Desastre, visando o fortalecimento do Sistema Nacional de Proteção e
Defesa Civil.

Ordenador:
ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
Protocolo: 147589 
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº 33316, de 16FEV2017)

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

PORTARIA Nº 005, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2017.
Anexos: Folha de despacho Protocolo Geral – n° 64606, de 05/12/2016;
Ofício n° 377/2016 – CorGeral, de 25 de novembro de 2016, e anexo;
Folha de despacho Protocolo Geral – n° 63890, de 28/11/2016;
Ofício n° 1045/2016 – GAB/CGPC, de 25 de novembro de 2016, e anexo;
Folha de despacho DAL – n° 63443, de 22/11/2016;
Parte n° 011/2016 – QCG BM, de 22 de novembro de 2016, e anexos.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais (art.
107 c/c art.  026,  inciso III  da Lei  Estadual  n° 6.833/2006),  tendo tomado conhecimento dos fatos
contidos nos documentos em anexo, que versam sobre a conduta do  SD BM MÁRCIO DENNYS
MACHADO RODRIGUES  MF: 5826730-1, o qual foi  detido em via pública por uma guarnição da
Polícia Militar e conduzido à autoridade policial (DECRIF da Polícia Civil – Belém/PA) no dia 21 de
novembro de 2016, a fim de averiguações acerca de possíveis delitos cometidos pelo mesmo, tendo
como  vítimas  o  Sr.  Renato  Belini  de  Oliveira  Costa  (BOP  n°  00002/2016.117630-4  e  BOP
n°00346/2016.100212-2 – possível roubo ocorrido no dia 01 de novembro de 2016, no interior do
Shoping  Boulevard  –  Belém/PA);  e  a  Srª  Edileia  Cardoso  Moreira  da  Silva  (BOP  n°
00352/2016.104510-3 – possível roubo qualificado cometido no dia 17 de novembro de 2016, por volta
da 15h45mim, na travessa Barão do triunfo);

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

SIMPLIFICADO para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões
disciplinares por parte do seguinte militar:  SD BM MÁRCIO DENNYS MACHADO RODRIGUES; por
ter,  em tese,  infringido a  Lei  Estadual  n°  6.833/2006 nos seguintes tópicos:  deixado de observar
princípios gerais da Disciplina Bombeiro Militar contidos nos art. 6°, § 1°, incisos I, IV, V, VI, e § 2°; e
valores e deveres éticos compreendidos nos  art. 17, incisos III, X, XI, XIII, XIV, XV e XVII; art. 18,
incisos III,  V, VII, XVIII, XXVIII, XXXIII e XXXV; bem como transgredido disciplinarmente o art.  37,
incisos XXI, XXIV, XCVII, CXVIII, CXXXIV, CXLV, CXLVI e §§ 1° e 2° c/c art. 157, § 2°, inciso I do
Código  Penal  Brasileiro  e  art.  242,  §  2°,  inciso  I  do  Código  Penal  Militar.  O  militar  poderá  ser
sancionado de acordo com o art. 26, inciso III da Lei 6.833/2006;

Art.  2º –  Nomear  o  2°  TEN QOABM  DOUGLAS  JANIO  BEZERRA DE  MORAES MF:
5561272-1, como Presidente do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, delegando-lhe as
atribuições que me competem (art. 108 da Lei Estadual n° 6.833/2006);

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

Art. 4º - Incluir nos autos do processo a ficha disciplinar atualizada do militar;

Art. 5º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, em
conformidade com a legislação vigente (art. 109 da Lei Estadual n° 6.833/2006);
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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

2 - PEDIDO RECURSO HIERÁRQUICO
REQUERENTE: CLÁUDIO DA GRAÇA FURTADO JUNIOR, MF: 57189228-1
ADVOGADO:   DEFESA PROPRIA
ASSUNTO: Requer  Recurso  Hierárquico  de  ato  administrativo  referente  a  Portaria  nº

048/2015-Gab-SubCmd-5º GBM -  Marabá, de 25SET2015.  Que culminou com a punição do  CB
CLAUDIO DA GRAÇA FURTADO JUNIOR, MF: 57189228-1. Com 11 Dias de PRISÃO.

I – FATOS
O  presente  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  teve  o  intento  de  apurar  a

conduta do recorrente que, em tese, teria solicitado ao escalante e ao subcomandante o gozo de
férias regulamentares no mês de setembro de 2015, referente ao ano de 2014, toda via, o mesmo já
havia  usufruído  do  direito  no  mês  de  julho  de  2015  quando  ainda  era  lotado  no  quartel  do  2°
SBM/INFRAERO. Após análises das provas testemunhal e documental, juntado aos autos, o militar foi
punido com 11 (ONZE) dias de PRISÃO.

O  recorrente  entrou  com  pedido  de  Reconsideração  de  Ato  Administrativo,  perante  o
Comandante do 5º GBM-Marabá que manteve a punição imposta, conforme Boletim Geral nº 194 de
07NOV2016,  irresignado,  o  recorrente  interpôs  Recurso  Hierárquico  perante este  Subcomandante
Geral solicitando: “Que seja anulado ou modificado a solução do  presente PADS, em decorrência de
todas as nulidades apontadas nesta peça; e Caso não seja este o entendimento, que em respeito ao
princípio da ampla defesa e do contraditório, seja feita a dosimetria da pena com aplicação de pena
mínima (natureza leve) por não haver conduta ilícita praticada pelo recorrente; logo por consequência
que  seja  revogada  a  punição  de  11  (ONZE)  dias  de  prisão  do  CB  BM CLÁUDIO  DA GRAÇA
FURTADO JUNIOR;

 
II – DAS PRELIMINARES DO RECURSO
Recebo o presente recurso protocolado perante este Subcomandante Geral, e preenchido os

requisitos  da  legitimidade  para  recorrer,  do  interesse  ou  prejuízo,  adequabilidade,  presente  a
tempestividade, passo a decidir;

III - DA LEGALIDADE E NULIDADES DO RESPECTIVO PROCESSO.
O recorrente  entrou com pedido de Recurso Hierárquico,  apontando diversos pontos na

decisão de reconsideração de ato que estariam eivados de vícios. Passamos à análise do recurso.
No tópico 1, o recorrente alega vício na adequação da norma com o caso concreto. De fato,

o erro está claro, não há que se falar em falta de assistência à família (art. 18, inciso XVII lei 6833/06).
O equívoco pode ser observado por duas vezes no processo, tanto na portaria quanto na decisão
proferida  pela  autoridade  competente,  ressalta-se  que  o  erro  de  enquadramento  foi  corrigido  no
relatório final pelo presidente do processo, que fez a perfeita adequação do fato a norma, todavia, a
autoridade  competente  para  julgar,  voltou  a  incorrer  em  erro  fundamentando  sua  decisão  em
dispositivo legal diferente. Está com a razão o recorrente.

Quanto ao inciso CXXV do art. 37 da lei 6833 vejamos.

Apresentar  parte  ou  petição sem seguir  as  normas  e  preceitos  regulamentares  ou  em
termos desrespeitosos, ou com argumentos falsos ou de má-fé;  

Grifo nosso

Conforme demonstrado nos autos, após sua apresentação, foi o próprio recorrente quem
solicitou,  mesmo  que  verbalmente,  ao  subcomandante  da  unidade  o  gozo  de  férias,  o  qual
imediatamente determinou confirmação em Boletim Geral e posterior concessão do direito (fls. 38 dos
autos de PDS), a ordem foi executado pelo B1 da unidade, que também ratificou, em seu depoimento,
ter sido o recorrente bastante claro no argumento falso de não haver gozado férias regulamentares
(fls. 32 dos autos de PADS). Resta evidenciado que a petição verbal, feita sob argumento falso, levou
a erro o comando, trazendo dessa forma grande transtorno à administração bombeiro militar.
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O recorrente também alega responsabilidade culposa do Estado. Cumpre esclarecer que,
para a defesa, inexiste essa possibilidade de alegação. A fim de melhor esclarecer a decisão, vejamos
breve explanação teórica sobre o tema.

Como se sabe, quando o Estado, por meio de seus agentes, pratica o ato através de uma
ação, os danos podem ser gerados por conta de uma conduta culposa ou não, essa responsabilidade
estará evidenciada pela presença do fato, dano e nexo causal e gerará para o Estado a obrigação de
indenizar  o  administrado  que  sofreu  o  dano.  Como pode ser  observado nos  autos,  o  Estado  foi
provocado pela ação do requerente, que culpa tem a administração em conceder férias a quem, de
má fé as requer,  já sabendo tê-las gozado em outro momento? Não existe o dano ao militar,  ao
contrário, se existe dano, quem sofreu foi a administração, o recorrente foi quem logrou direito sem
fazer  jus  ao  mesmo,  este  quem deveria,  portanto,  suportar  o  prejuízo  causado  a  administração
bombeiro  militar,  resta  evidenciado  que  o  requerente  agiu  com  astúcia,  acreditando  que  pela
deficiência  de  servidores  para  execução  do  serviço  administrativo  seu  ato  doloso  passaria
despercebido.

Enfim,  para  colocar  termo  a  essa  alegação,  ainda  que  pudesse  ser  alegada  a
responsabilidade  do  Estado.  De  maneira  nenhuma  ela  poderia  ser  justificativa  para  tão  grave
transgressão. Ainda que a Administração conceda ao agente público direito, que sabe ele não ter, é
dever do servidor ter boa fé, ser honrado e honesto para recusar qualquer tipo de vantagem em
detrimento do serviço público haja vista ser o servidor um servo do interesse público.

No tópico 3 o recorrente quer aproveitamento dos antecedentes alegando estar, à época da
decisão prolatada pelo seu comandante, no comportamento “ÓTIMO”. Vejamos

O militar ingressou nas fileiras do CBMPA em 2006, em 13/03/2009 foi punido com uma
detenção, ingressando no comportamento ótimo a partir do ano de 2010, nos termos do atr. 69, inciso
II da lei 6833/06.

Em 24/08/2012 foi punido com uma repreensão que cumulou com a detenção do ano de
2009, devendo o comportamento do recorrente retornar ao “BOM”. Haja vista não poder constar mais
de uma detenção para que permanecesse no “ÓTIMO”, nos termos do art. 70, e 153, inciso I, II, III, b).

Em 18/08/2016 foi punido com 11 (onze) dias de prisão, na aplicação dessa punição, como
se nota, o recorrente ainda se encontrava no comportamento “BOM”, pois, só faria jus a mudança de
comportamento a partir do dia 24/08/2016, ou seja, 6 (seis) dias após a publicação da prisão. Nos
termos do art. 70 e 153 da lei 6833/06.

Por fim, De acordo com os autos, a solução do PADS 048/2015 – 5° GBM foi editada dia 17
de maio de 2016 e foi publicada no BG 144 de 18 de agosto de 2016, nesse período o comportamento
do recorrente era “BOM”. Conforme demonstrado pela própria parte, a solicitação de cancelamento de
punição é do dia 25 de outubro de 2016, portanto, mais de dois meses após a publicação da punição,
não podendo o comandante, à época do fato, levar em conta o comportamento “ÓTIMO”.

No tópico 4, o recorrente alega não ter agido com premeditação. Vejamos, o CB FURTADO
apresentou-se no dia 04 de agosto de 2015 na 2° SBM/Infraero - Marabá logo após gozo de férias
relativos ao ano de 2014 (fls. 12).

Assim  que  foi  transferido  para  a  5°  GBM/Marabá,  o  recorrente  apresentou-se  ao
subcomandante e logo, frisou que aquele mês estaria de férias e que pretendia gozá-las, o direito lhe
foi concedido e o recorrente só retornou ao quartel após receber ligação da unidade para retornar pois
já havia tirado férias relativo ao ano de 2014 em mês anterior (fls. 32 e 38 dos autos de PADS).

Os  valores  bombeiro  militar  impõem  a  cada  integrante  da  corporação  uma  conduta
irrepreensível. O que se espera do servidor, principalmente do militar, é que quando se depare com
“oportunidade”  de  praticar  a  ilicitude,  demonstre  profissionalismo,  lealdade,  verdade,  honestidade,
todavia, o militar demonstrou  má fé ao sair de férias mesmo sabendo que já havia desfrutado do
direito em mês anterior. Não há como negar a premeditação uma vez que, o que é a má fé se não
intenção de quem, de forma dissimulada e consciente, pretende causar dano

No  tópico  5,  o  recorrente  alega  em seu  benefício,  vício  na  decisão  por  não  constar  a
natureza da transgressão bem como a necessidade de retificação, que ainda não foi feita. Vejamos.
Pode ser observado no texto da solução na parte da natureza dos fatos e atos que envolveram a
transgressão.

Os fatos colhidos corroboram para a falta de disciplina militar do acusado, SENDO GRAVE a
conduta praticada pelo CB BM CLAUDIO... (solução de PADS 048/2015-5° GBM)
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Grifo nosso
A transgressão está devidamente qualificada bem como apontado no texto o motivo de sua

gravidade  tal  como  exigido  no  art.  31,  da  lei  6833/06  não  havendo  necessidade  de  nenhuma
retificação.

No tópico 6 do Recurso Hierárquico,  percebe-se, na defesa,  que o recorrente alega não
causar dano à Administração por não constar seu nome na escala de serviço durante o período de
férias gozado indevidamente, todavia, o fato de não se encontrar escalado para trabalhar nesse lapso
de tempo não diminui a ardileza do recorrente no sentido de lograr direito que não lhe era devido
restando evidenciado o dano formal as normas e conduta Bombeiro Militar.

No  tópico  7,  o  recorrente  alega  que  a  autoridade  julgadora  da  reconsideração  de  ato
concorda que houve erro na interpretação das consequências dos atos, contudo, manteve a mesma
solução.  Na  verdade,  pode-se  inferir  do  texto  da  decisão  que  ao  julgar,  a  autoridade  concorda
unicamente com a última alegação, a de que não houve publicação de novo boletim interno e não a
alegação de não haver transgressão do militar requrente.

Na reconsideração, fica  evidente o  entendimento do julgador de que o militar  só teve a
concessão  do  direito  a  férias  pela  segunda  vez  no  mesmo  ano  porque  apresentou,  de  má  fé,
argumento falso  que  induziu  a  Administração,  na pessoa  do seu subcomandante,  a  erro  quando
concedeu o direito, dessa forma o recorrente fez muito mais que, em suas palavras, “simplesmente”
faltar a verdade.

No  tópico  8  o  recorrente  alega  não  ser  necessário  o  questionamento  dos  motivos  que
levaram  à  transgressão  uma  vez  que  não  seriam  relevantes  à  sua  defesa.  Pois  bem,  cumpre
esclarecer ao recorrente que, o regime jurídico administrativo caminha sobre dois princípios basilares,
sendo um deles a supremacia do interesse público sobre o privado. Da análise desse princípio, infere-
se que cabe a administração pública, inicialmente, interpretar o interesse público visto que ele está
entranhado em todas as funções do Estado, por isso torna-se relevante a exposição de motivos, tanto
em escala macro quanto em escala micro.

Não há dúvidas que o interesse particular  do servidor pode ser  atendido,  desde que se
harmonize  com  o  interesse  da  Administração,  que  por  sua  vez  deve  estar  harmonizado  com  o
interesse público. Não há que se falar em harmonia desses interesses quando o militar, sabendo das
dificuldades e déficit de servidores para atender as necessidades do serviço público, usa de meios
para se manter fora da escala,  demostrando, indubitavelmente,  que seus motivos particulares em
nada se coadunam com o interesse da Administração.

No tópico 9, Como pode ainda o servidor alegar que não houve gozo indevido do direito a
férias  se  resta  evidenciado  nos  autos  que  se  manteve  fora  da  unidade  até  o  momento  que  foi
convocado a retornar imediatamente (fls. 32 e 38). A partir do momento em que o militar conseguiu
lograr o direito de forma fraudulenta, torna-se “irrelevante”, para a disciplina militar, o fato de constar
ou não seu nome em uma escala de serviço para caracterização de tão grave transgressão. Todavia,
se a defesa insiste em afirmar não ter havido prejuízo para administração, passamos a demonstrar
alguns: além do dano formal que feriu gravemente a conduta bombeiro militar, é possível sim, verificar
o dano material tais como desperdício de tempo, recursos humanos e material administrativo, entre
outros sabiamente enumerados pelo presidente do PADS (fls. 51, 52 e 53 dos autos de PADS).

No tópico 10 o recorrente alega falta de fundamento e ilegalidade na decisão,  pois não
consta nos autos do processo qualquer prova que aponte para desídia do militar. Passamos então a
breve explanação da desídia dentro do código de ética e disciplina bombeiro militar.

Como já se sabe, é da conduta bombeiro militar, além de ter o dever, agir com dedicação,
observar normas regulamentares, ser leal às instituições que servir, tratar com zelo as atribuições do
cargo que lhe foi confiado entre outras, muito é esperado do servidor bombeiro militar, pois, inúmeras
são as responsabilidades conferidas à ele, ou seja, o oposto da desídia.

Nesta seara, pode-se facilmente observar que a desídia estará caracterizada na conduta do
servidor que atua com intenção de diminuir sua carga de trabalho ou mesmo eliminá-la (elemento
subjetivo)  bem como  na  falta  de  zelo  e  do  respeito  as  normas  resultando  em prejuízo  material
(elemento objetivo).

Que outra intenção pode ter o militar quando tenta sair de férias por duas vezes no mesmo
ano, sabendo ele não ter esse direito, se não a intenção de diminuir ou eliminar sua carga de trabalho,
ainda existe o prejuízo material que já fora discutido em parágrafo anterior. Não há como negar a
desídia do militar recorrente.

Continuando  em  suas  alegações,  o  recorrente  afirma  faltar  documento  essencial  para
composição  do Processo Disciplinar.  Como pode ser  observado no processo,  quem autorizou as
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férias,  foi  o subcomandante,  a pedido do recorrente (fls.  38 dos autos de PADS),  dias depois foi
devidamente informado pela B1 do ocorrido, pouco importando se por escrito ou verbalmente, haja
vista que é tarefa das seções bombeiro militar e do próprio subcomandante auxiliar o comando na
função de administrar, foi o subcomando quem  oficiou o quartel da 2° SBM/Marabá (fls. 06 dos autos
de PADS) para confirmar a respeito das férias do recorrente sendo cientificado que o mesmo já teria
saído de férias a dois meses atrás (julho de 2015), tendo a confirmação por meio de oficio da 2° SBM
juntamente com o plano de férias ficou claro que havia necessidade de apurar a conduta do militar
bem como os motivos que o levaram esse caminho, pois, existindo o indício de irregularidade no
serviço público e autoria de quem a praticou é perfeitamente justificável a abertura de PADS por meio
do  comandante  da  unidade.  Desnecessário  se  faz  no  caso  concreto  a  tal  “noticia  crime”  ou
participação por escrito do pelo B1 ou subcomandante porque, frisa-se, é sua obrigação auxiliar o
comando no trabalho de administrar.

DA BOA FÉ OBJETIVA
A boa fé subjetiva pode ser entendida como estado da alma em que o indivíduo pensa estar

agindo de acordo com o Direito. Já a boa fé objetiva é uma conduta que pode ser revelada quando da
atuação do indivíduo dentro de determinado parâmetro de correção e honestidade com intuito de
proteger a confiança da outra parte.

Necessário se faz essa distinção para que se possa “medir” a conduta do agente, pois, no
serviço público, não deve ser analisado se o agente agiu de boa fé, entretanto, de acordo com a boa
fé.  Isto  é,  lava-se  em  consideração  o  comportamento  que  está  em  conformidade  com  padrões
vigentes  na  sociedade,  desprezando  o  sentimento  que  levou  o  servidor  a  agir  de  determinada
maneira.

A boa fé é um princípio e há muito surgiu como norma de direito na legislação brasileira,
valorada também no direito administrativo, encontra guarida no interesse coletivo que exige de todos
um comportamento correto e leal, com repulsa a toda conduta que atente contra honestidade.

O recorrente não apresentou provas ou fatos novos que possam mudar ou anular a decisão
proferida, ao contrário, atribuiu a administração a culpa de sua falta de boa fé, ferindo gravemente a
conduta bombeiro militar com desonestidade. Da violação dos deveres éticos dos policiais militares
acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil” conforme lei 6.833/2006.

IV – CONCLUSÃO
1) Indefiro o pedido de Recurso Hierárquico e com  base no Art.  65 agravo a punição

imposta ao CB BM CLÁUDIO DA GRAÇA FURTADO JUNIOR, MF: 57189228-1, para 15 (QUINZE)
DIAS DE PRISÃO, por ter infringindo o art. 37, incisos CXVIII, CXXV e CXXXVII; com circunstância
agravante do art.  36, inciso II  e VIII,  e Atenuantes do Art. 35, incisos, I; todos da Lei Estadual nº
6.833/2013. A transgressão e de natureza “Grave”. O militar fica no comportamento “BOM”.

2) O Comandante do Militar deve estar ciente da decisão deste Recurso Hierárquico, após
publicação em Boletim Geral, cientificar o acusado para cumprimento da sanção disciplinar, uma vez
que não cabe mais recurso Administrativo desta decisão, conforme previsão do Art. 145, e Art. 48, §1º
da Lei Estadual 6.833/2006.

Publique-se em Boletim Geral, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 16 de fevereiro de 2017.

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

3 - SOLUÇÃO DE PADS
a) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por

determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado através da  Portaria nº060/2015 –
Subcmdº Geral, de 12 de junho de 2015, substituída pela Portaria nº154/2015 – Subcmdº Geral, de
17 de setembro de 2015, cujo presidente foi nomeado  CAP QOBM MARCOS NAZARENO SOUSA
LAMEIRA MF: 57174099-1, que visa apurar a conduta do  ST BM  JOHERBET COSTA MARQUES
MF:  5623235-1.  O qual  teria,  em tese,  faltado  aos  serviços  de  guarda-vidas  para  o  qual  estava
devidamente escalado (praias: Chapéu Virado, Farol,  Paraíso e Marahú – Distrito de Mosqueiro –
Belém/PA) nos dias 10 e 11 de janeiro de 2015, sem nenhuma justificativa plausível para tal ato;
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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 Militar ou Civil,
porém  ficou  comprovado  a  transgressão  da  disciplina  bombeiro  militar, por  parte  ST  BM
JOHERBET COSTA MARQUES MF: 5623235-1;

Ao analisar os fatos apresentados, escala de serviço ás fls. 52 dos autos, bem como parte
ás fls. 10, dos autos sobre a faltas de serviços do acusado nos dias 10 e 11 de janeiro de 2015, ficou
comprovado através das testemunhas 24 e 32, que o referido militar estava devidamente escalado no
dia  do fato,  o  qual  não compareceu para montar  o  referido serviço bem como não comunicou a
impossibilidade de estar no mesmo, causando transtornos ao bom andamento do serviço, haja vista
que a prevenção teve que ser montada de forma reduzida.

Após análise dos fatos inquirição do acusado fls. 18, alega que no primeiro dia furou o pneu
da moto e no segundo estava com problemas pessoais,  porém em nenhum momento entrou em
contato com o chefe da prevenção ou seu comandante imediato.

Com sua conduta foi indisciplinado quando faltou aos serviços nos dias 10 e 11 de janeiro de
2015, causando sérios transtornos ao bom andamento do serviço, ferindo assim os preceitos da ética
e disciplina Bombeiro Militar.

Ao  analisar  os  antecedentes  do  transgressor lhe  são  favoráveis  por  ter  bom
comportamento;  As causas que determinaram a transgressão não lhe são favoráveis pois, teve
meios de mitigar tais transtornos e agiu contra a disciplina militar;  A natureza dos fatos e os atos
que a envolveram não lhe são favoráveis pois com sua falta o efetivo ficou reduzido o que contribuiu,
mesmo que indiretamente, na morte do CB BM MARTINHO MACIEL DE SOUZA COSTA JUNIOR; As
consequências que dela possam advir não lhe são favoráveis pois gera a indisciplina no seio do
CBM/PA, e transtornos ao bom andamento de serviço.

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA,  PUNIR o  ST BM  JOHERBET
COSTA MARQUES MF: 5623235-1, com 08 (oito) dias de DETENÇÃO, com as suas condutas não
observou os preceitos contidos nos artigos; Art. 6º, § 1, incisos, II,  III, IV, V e VI; Art. 17, incisos, XIII,
XVI; Art. 18, incisos, VII, VIII, XI, XII, XVIII; e infringiu o Art. 37, incisos, XX, XXIV, XXVIII, L; Com
atenuantes do art. 35, inciso, I, II; Com agravantes do Art. 36, incisos, IX; Transgressão de natureza
“LEVE”,  por  incidir  no  Art.  31,  §  1º.  Todos  os  artigos  e  incisos  da  Lei  6.833/2006.  Ingressa  no
comportamento “ÓTIMO”, A punição deverá ser aplicada na unidade do militar;

2 – O Comandante do militar deve cientificar o acusado em 48h da sanção disciplinar,
deve observar que a punição só deverá ser aplicada após a determinação da empresa, por meio de
processo licitatório, que servirá à alimentação aos militares 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, 17 de fevereiro de 2017.

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

b) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por
determinação deste Subcomando Geral do CBM/PA, instaurado por meio da Portaria nº068/2015 –
Subcmdº  Geral,  de  18  de  agosto  de  2015,  cujo  presidente  foi  o  3º  SGT  BM  LUIZ  GONZAGA
FEITOSA CAMPOS, MF: 5037107-1, que visa apurar o fato ocorrido no dia 16 de junho de 2014, no
Quartel do 1º Grupamento de Busca e salvamento, por volta das 19hs, momento em que houve, em
tese, uma suposta ofensa ao SD BM ALBERTO SILVA DOS SANTOS MF: 57217785-1, proferida pelo
SD BM HERYEWERTON REGO PAULA MF: 57175072-1;

RESOLVO:
Concordar  parcialmente  com  a  conclusão  a  que  chegou  o  presidente  do  Processo

Administrativo Disciplinar Simplificado, que com base nas provas presentes nos autos não observa
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indícios de crime Comum ou Militar. Todavia, discordar quanto a inexistência de transgressão da
disciplina bombeiro militar, por parte SD BM HERYEWERTON RÊGO PAULA MF: 57175072-1.

Ao analisar os fatos apresentados, parte do ofendido (fls. 10), Sindicância que originou os
presentes autos de PADS, (fls. 08 à 42) bem como a inquirição do ofendido, (fls. 16 e 60) do acusado
(fls. 14 e 49) e o depoimento das testemunhas (fls. 55, 62, 65). Ficou comprovado a transgressão da
disciplina por ambos os militares, os quais começaram uma discussão verbal durante o lanche da
tarde, em horário de serviço, fato que gerou animosidade entre militares, que passaram a se agredir
verbalmente perante seus subordinados, pares e superiores. Situação que poderia ter sido evitada
com o uso do bom senso por tais militares.

Assim, com sua conduta o militar violou os preceitos da ética e da disciplina Bombeiro Militar.
E em análise aos seus antecedentes lhe são favoráveis o bom comportamento e a não reincidência
em transgressões desta mesma natureza. Contudo  as causas que determinaram a transgressão
não lhe são favoráveis, pois poderia ter usado o bom senso e mitigado discussões banais com o
ofendido. Já a natureza dos fatos e os atos que a envolveram lhe são favoráveis, pois, apesar de
ter agido contrário a disciplina o ofendido deu causa à discussão, porém não teve equilíbrio emocional
para  contornar  a  situação.  E  por  fim  as  consequências  que  dela  possam  advir não  lhe  são
favoráveis, pois incide a indisciplina o que gera desarmonia entre a tropa;

1 - Para preservar a hierarquia e a disciplina no CBM/PA, PUNIR com REPREENSÃO o SD
BM HERYEWERTON  RÊGO PAULA  MF: 57175072-1, pois  com a sua conduta não observou os
preceitos contidos nos Art. 17, incisos, X, XVII; Art. 18, incisos, VII e XIII; e infringiu o Art. 37, incisos,
CXII,  CXIII.  Com atenuantes do  art.  35,  inciso  I  e  II.  E  Agravantes do  Art.  36,  inciso,  V,  IX;
Transgressão de natureza “LEVE”, por incidir no Art. 31, § 1º, I, II. Todos os artigos e incisos da Lei
6.833/2006. Permanece no comportamento “BOM”. Ao Comandante do Militar para a execução da
sanção disciplinar, a qual será executada na unidade do referido Militar;

2 – O Comandante do militar deve cientificar o acusado em 48h da sanção disciplinar,  e
observar as orientações do parecer da COJ nº 022/2015, publicado em Boletim Geral nº 66, de
10 de  abril  de  2015,  para  execução da  sanção disciplinar,  após  transcurso  o  prazo  recursal,
conforme o disposto no art. 48, § 1° da lei 6.833/2006;

3 – Deixar de instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado em desfavor do SD
BM ALBERTO SILVA DOS SANTOS MF: 57217785-1. Por já ter sido instaurado pelo comandante do
militar à época (fls. 41), conforme solução de Sindicância nº 002/2014 – 1º GBS de 13 de novembro
de 2014, publicada em Boletim Geral nº 130 de 22 de julho de 2015. 

4  - Publicar  em Boletim  Geral  a  presente  solução  de  (PADS),  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 a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Publique-se, Registre-se, Cumpra-se.
Belém-PA, 15 de fevereiro de 2017.

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

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

Confere com o Original:

MURILO BORGES MOURA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA.
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