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Oficial Superior de Serviço 	MAJ BM ULISSES 
Supervisor de Área 	 CAP BM CANTUÁRIA 
Coordenador de Operações ao 	1° Turno: CAP BM FRANCÊS 
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Fiscal de Dia ao QCG 	 TEN BM OSIMÁ 
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM DOUGLAS 
Peritos de Incêndios e Explosões 	TCEL BM LISBOA 

CAP BM WYTTING 

MENSAGEM 
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu 

Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas 
tenha a vida eterna. (João 3: 16) 

2' PARTE - INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 

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

1 - ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO 
Passa a responder a contar do dia 15 de novembro 2004, pela 

chefia da Ajudância Geral do CBMPA, no impedimento de seu titular, o 
TCeI BM FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA do QCG, 
acumulativamente com a função que já exerce. 
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2 — APRESENTAÇÃO 
Apresentou-se no dia 01 de novembro de 2004 no 4° SGBM/I, 

o 2° TEN QOBM JACOB CHRISTOVÁO MACIEIRA — MF 5817170-1, por 
conclusão de férias em que se achava 

(Ref. Nota n° 05/2004- 4° SGBM/I) 

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 
1 — APRESENTAÇÃO 

Apresentaram-se no dia 04 de novembro de 2004 no 4° 
SGBM/I, os seguintes militares: 2° SGT E3M FZONALDO DE JESUS 
MIRANDA SOUSA — MF 5165741-2, 3° SGT BM PAULO HENRIQUE 
SANTOS DE MATOS — MF 5824044-1, SD BM ANTONIO JORGE 
CAMARA SILVA — MF 5827191-1, SD BM MARCOS ALEXANDRE 
ALMEIDA RODRIGUES — ME 5824001-1, todos por conclusão de férias 
em que se achavam. 

Apresentou-se no dia 05 de novembro de 2004 no 4° SGBM/I 
o 3° SGT BM ADEMAR FREITAS DE OLIVEIRA — MF 5210569-1, por 
conclusão de férias em que se achava. 

Apresentou-se no dia 03 de novembro de 2004 no 4° SGBM/I, 
o CB BM MARCO ANTONIO SILVA ROCHA — MF 5610273-1, por 
conclusão de restante de férias em que se achava. 

Apresentou-se no dia 08 de novembro de 2004 no 4° SGBM/I, 
o CB BM RUBENS CESSAR FERREIRA DE MATOS — MF 5610311-1, por 
ter sido transferido do QGG para o 4° SGBM/I, conforme publicação no I3G 
n° 200, de 03 NOV 2004. 

(Ref. Nota n° 05/2004- 4° SGBM/I) 

2 — FÉRIAS —CONCESSÃO 
Concedo o período de férias regulamentar referente ao ano de 

2003, aos seguintes militares: CB BM ISAIAS VIANA PEREIRA — MF 
5398762-1, CB BM VICENTE PAULO ARAUJO QUINTAL — MF 5455863-
1, devendo exercerem tal direito no período de 03/11/2004 a 02/12/2004, 
Apresentações dia 03/12/2004 prontos para expediente e serviço. 

Concedo o período de férias regulamentar referente ao ano de 
2003, aos seguintes militares: 3° SGT BM WAGNER JAMES 
NASCIMENTO DE OLIVEIRA — MF 5421675-1, 3° SGT [3M NELSON 
TEIXEIRA MONTEIRO JÚNIOR — MF 5826950-1. 3° SGT BM JOMAR 
JARDIM DOS SANTOS — MF 5427860-1, CB BM RILDO NAZARENO 
PRESTE DA ROSA MF 5210186-1, NAGER NELSON DA SILVA 
CARVALHO — MF 5397901-1, devendo exercerem tal direito no período de 
04/11/2004 a 03/12/2004. Apresentações dia 04/12/2004 prontos para 
expediente e serviço. 
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Concedo o restante de férias regulamentares referentes ao 
ano de 2003, ao SD BM JOSÉ DA CRUZ VIEIRA – MF 5827043-1, 
devendo exercer tal direito no período de 11/11/2004 a 20/11/2004. 
Apresentação dia 21/11/2004 pronto para expediente e serviço. 

(Ref. Nota n° 05/2004- 4° SGBM/I) 

3 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO - PARTICIPAÇÃO 
O 1° SGT BM WALTER MEDEIROS LOPES, do CFAE, 

participou a este comando, que no dia 06NOV2004, por volta das 18h00, 
foi extraviada em via pública sua Carteira de Identidade Militar n° 1416, 
RG 1573488—CI3MPA. 

(Ref. Ofício n° 849/2004- CFAE) 

4 – ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA N° 522, DE 29 DE SETEMBRO DE 2004. 
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; 

Considerando o que preceituam os art. 70, § 1°, letra "a" e 71, 
§ 1°, da Lei Estadual n° 5.251 de 31 JUL85 (Estatuto dos Policiais Militares 
da PMPA). 

RESOLVE: 
Art. 1° - Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença 

Especial, ao militar abaixo mencionado, no período de 29/09/2004 a 
29/03/2005, apresentação no dia 30/03/2005, pronto para expediente e 
serviço: 

I - 3° SGT BM GEORGE CLETO SOUZA CORRÊA, do 8° 
SGBM/I, referente ao decênio de 1°-10-1991 a 1°1 0-2001. 

Art. 2° Ao comandante, para fazer a apresentação do militar 
na Diretoria de Pessoal do CBMPA, para os tramites regulamentares à 
Licença. 

Art. 3° - Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogada às disposições em contrário. 

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

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA N° 523, DE 28 DE SETEMBRO DE 2004. 
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 e; 
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Considerando o que preceitua o art. 14, §8°, incisos 1 e III da 
Constituição Federal c/c art. 54 da lei Estadual n° 5.251/85 (Estatuto dos 
Policiais Militares da PMPA); 

Considerando o parecer n° 050/2004, da Procuradoria Geral 
do Estado. 

RESOLVE: 
Art 1°- Agregar o 2° SGT BM JOSÉ ARI FERREIRA LEAL, em 

virtude de sua candidatura a cargo eletivo nas próximas eleições 
municipais, no município de Ananindeua, por contar mais de 10(dez) anos 
de efetivo serviço na Corporação Bombeiro Militar. 

Art 2°- Esta portaria é a contar de 05 de agosto de 2004, 
revogam-se às disposições em contrário. 

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

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transe. do DOE n° 30.289, de 01OUT2004) 

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - ATO DESTE COMANDO 

RESUMO DA PORTARIA N° 405, DE 16 DE AGOSTO DE 

Conceder aos militares 1° TEN BM MARCELO FROMULO DE 
SOUZA LEITE e 1° SGT BM JOCICLEI DA SILVA REZENDE, 10 (dez) 
diárias completas, no valor total de R$ 2.070,00(dois mil e setenta reais), 
por terem seguido ao município de Redenção - PA, no período 13 a 22 de 
julho, a serviço da corporação. 

RAIMUNDO NONATO DA COSTA - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA N° 445, DE 30 DE AGOSTO DE 2004. 
Conceder aos militares SUBTEN BM EDSON MANOEL FEIO 

GAMA, SGT BM JOSIMAR RODRIGUES FARIAS, SEBASTIÃO DA 
COSTA MEDEIROS, PEDRO PAULO SALDANHA ROLIM, DIONALDO 
REBOUÇAS DOS REIS. EDILSON MARQUES MAUÉS, SD BM EDER 
WILSON LOPES MARTINS 03 (três) diárias de alimentação, no valor total 
de R$ 1.188,00 (um mil, cento e oitenta e oito reais), por terem seguido ao 
município de Barcarena - PA, no período de 30 de julho a 01 de agosto de 
2004, a fim de realizarem serviço de prevenção em balneário. 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
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RESUMO DA PORTARIA N° 367, DE 08 DE AGOSTO DE 
2004. 

Conceder ao militar SD BM ALEXSANDRO LEMOS 
CARVALHO DA SILVA, 02 (duas) diárias de alimentação, no valor total de 
R$ 48,00 (quarenta e oito reais), por ter seguido ao município de 
Ananindeua - PA, no período de 19 a 21 de fevereiro de 2004, a fim de 
realizar serviço em viatura do 4° SGBM/I. 

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA N° 507, DE 17 DE AGOSTO DE 2004. 
Conceder aos militares 2° SGT CLEINALDO DOS SANTOS 

PIQUET, GB BM EDGAR SMITH SANTOS, SD BM MARCIO LUIZ 
ARAÚJO BOTELHO, 02 (duas) diárias completas, no valor total de 392,00 
(trezentos e noventa e dois reais), por terem seguido ao município de 
Castanhal - PA, no período de 06 a 07 de agosto de 2004, a fim de 
efetuarem serviços mecânicos nas viaturas AT - 06 e ABS - 06 do 2° GBM. 

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

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA N° 507, DE 17 DE AGOSTO DE 2004. 
Conceder aos militares CAP BM CARLOS ALBERTO 

MOREIRA REIS, LUIS CLAUDIO DA SILVA FARIAS, 1° TEN EDUARDO 
ALVES DOS SANTOS NETO e 2° SGT BM ISAIAS LIBÓRIO SOARES, 05 
(cinco) diárias completas, no valor total de R$ 2.135,00 (dois mil, cento e 
trinta e cinco reais), por terem seguido ao município de Santarém - PA, no 
período de 16 a 20 de setembro de 2004, a fim de procederem Conselho 
de Disciplina. 

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

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 

PORTARIA N° 528 DE 29 DE SETEMBRO DE 2004 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Pará e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de suas 
atribuições legais e, 

Considerando o Decreto Estadual de n° 2.539, de 20 de maio 
de 1994 e a Portaria de n° 501 de 08 de maio de 2003 - SEAD. 
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RESOLVE: 
1 - Conceder ao CB BM Salatiel Costa Paula CPF 

305.458.892-00, 15 (quinze) diárias completas no valor total de IRS 
1.440,00 (um mil, quatrocentos e quarenta reais) por estar se deslocando 
no período de 05 a 19/10/2004, aos Municípios de Canaã dos Carajás e 
Eldorado dos Carajás, a fim de realizar em conjunto com técnicos das 
prefeituras supra, levantamento das áreas de risco para fins de subsidiar a 
elaboração do Plano de Emergência da CEDEC para o exercício de 2005. 

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

ORLANDO ANTONIO SARMANHO FRADE - CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transc. do DOE n° 30.289, de 01OUT2004) 

2 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
CONVITE N° 018/2004 - C PL CBMPA 
ERRATA 
Onde se lê: 
II - M. L. MAGNO, nos itens 3, 4, 6, '7, 8, 13, 16, 24, 26, 27, 32 

e 37, 
III - UNIÃO COMERCIAL, nos itens 10, 11, 12, 22, 23, 29, 30, 

31, 33, 34, 35 e 36. 

Leia-se: 
II - M, L, MAGNO, nos itens 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 24, 26, 27, 

32 e 37. 
III - UNIÃO COMERCIAL, nos itens 10, 11, 22, 23, 29, 30, 31, 

33, 34, 35 e 36. 
A Comissão; 
Belém-Pa, 30 de setembro de 2004. 

NAHUM FERNANDES DA SILVA - MAJ QOBM 
Presidente da CPL 
(Transc. do DOE n° 30.289, de 01OUT2004) 

3 - MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL 
UNIDADE: 4° SGE3M/I SALINÓPOLIS 
RESPONSÁVEL: CAP QOBM LUIS ALBERTO FAIIIPLoNA 

DA CUNHA. 
SETOR: ALMOXARIFADO CENTRAL DO CBMPA 

Discriminação do Bem/N° R.P Quant. Estado de 
Conservação 

Fuzil Mosquetão 87514 01 BOM 
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Discriminação do Bem/N° R.P Quant. Estado de 
Conservação 

Fuzil Mosquetão 73197 01 BOM 
Fuzil Mosquetão 61544 01 BOM 
Revolver Taurus Oxidado Cal. 38 no 19086 01 BOM 
Revolver Taurus Cal. 38 n° 2048650 01 BOM 
Revolver Taurus Cal. 38 n° 4763050 01 BOM 
Revolver Taurus Cal. 38 n° 209166 01 BOM 

(Ref. Nota n° 06/2004- 4° SGBM/I) 

4 — OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
OlítlO N° 275, DE 10NOV2004 - POLIE3OM 

Sr. Comandante, 
Na oportunidade em que vos cumprimento, informamos a 

V.Exa que as diretrizes para homologação de atestado médico, de acordo 
com o publicado no BG 227, de 12 de dezembro de 2002, não vem sendo 
cumprida por alguns comandantes de OBM, como é o caso de 
subcomandante do CFAE, que, por conta própria, reteve o atestado 
médico apresentado pelo Aluno CFSD BM Walcimar Contente Sanches, 
do CFAE, não o encaminhado para a POLIBOM. O referido militar, no dia 
05 de novembro de 2004, por volta das 09:00 horas, sofreu ferimento 
corto-contuso grave, porém não complicado, no joelho esquerdo, durante 
a pratica de educação física na quadra do CFAE. 

A homologação de atestado médico é um ato médico e disso 
não abrimos mão. Durante esse procedimento avaliamos a veracidade e 
legalidade do atestado, assim como a necessidade de ampliar ou diminuir 
o número de dias solicitados para afastamento do trabalho, bem como 
avaliamos a condição de saúde do militar e a necessidade ou não de 
encaminhá-lo à inspeção de saúde. Como visto a homologação de 
atestado médico é de interesse da instituição e do militar. 

Por meio deste, rogo a V.Exa que as diretrizes publicadas no 
BG 227, de 12 de dezembro de 2002, sejam cumpridas pelos 
comandantes de UBM e OBM. 

Certo de contar com vossa compreensão, renovamos os 
préstimos de estima e considerações. 

Respeitosamente, 

Roberto Antonio Figueira de Magalhães — MAJ QOSBM 
Diretor da POLIBOM. 
DESPACHO: 
1 — Determino o cumprimento pelos CMTs de OBMs das 

referidas diretrizes, conforme BG 227, 12 DEZ 2002. 
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5 — COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer n° 152/04 — COJ 
Interessado: Comandante Geral. 
Assunto: Solicitação de Associação de Bombeiros 

Voluntários de Altamira. 
Documento origem: Of. n°. 078-PSD/2004. 

DOS FATOS: 
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros solicitou 

parecer da COJ acerca de solicitação de doação de material e treinamento 
técnico-profissional por parte de entidade auto-denominada Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Altamira ao Exmo. Sr. Governador do Estado. 

PARECER 
1. Corpo de Bombeiros Voluntários no Brasil- CE3V, 

Precedentes. Existência no Estado de Santa Catarina. Municípios de 
Joinville e Indaial. Instituição por Lei. Inconstitucionalidade. Serviços 
de segurança pública. Atividade exclusiva do Estado. Impossibilidade 
de delegação à entidade privada. Afronta ao art. 144, V e § 50  da 
CF/88. 

No Brasil, excepcionalmente, o Estado de Santa Catarina 
permite, no município de Joinville, um corpo de bombeiros voluntários 
criado por meio da Lei Municipal Lei n° 381 de 08/10/53, Lei Estadual n° 
1.324 de 17/07/55 c/c a Lei Federal n° 3231 de 19/07/57. Estes 
dispositivos, anteriores à Constituição Federal, conferem a essa entidade 
a natureza jurídica de Sociedade Civil de Direito Privado, sem fins 
lucrativos, reconhecida como entidade de utilidade pública. 

A Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Indaial, outra 
do gênero naquele Estado, é mantida por meio de doações da 
comunidade, subvenções e também uma campanha de contribuição 
espontânea na conta de energia elétrica, onde pessoas físicas e jurídicas 
podem escolher a quantia que desejam contribuir. 

Porém, consultando a legislação pátria, observa-se que, de 
acordo com o art. 144, V e parágrafo 50., o Corpo de Bombeiros Militar é 
um dos Órgãos de segurança pública ao qual compete a atividade de 
defesa civil, preservação da ordem pública e salvaguarda do patrimônio 
nos termos da Lei, senão vejamos: 

Art. 144. A segurança pública, dever do  Estado direito e 
responsabilidade de todos é exercida para a preservarão da ordem 
pública e 	 das pessoas e do 	por meio dos 
seguintes órgãos: 

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
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§ 5° - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública; aos corpos de bom eíros militares, além 
das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de 
defesa civil. 

§ 6° - As polícias militares e corpos de bombeiros militares,  

forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se juntamente com as 
polícias civis, aos Governadores dos Estados do Distrito Federal e dos 
Territórios. 

§ 8° - Os Municípios poderão constituir guardas municipais 
destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei 

Nossa Constituição Federal, dando dignidade constitucional 
aos Corpos de Bombeiros Militares, atribuiu aos Estados, Distrito Federal 
e Territórios a competência, e assim, a responsabilidade pela execução 
direta - inadmitindo delegação por concessão ou permissão - dos serviços 
próprios de bombeiros e de defesa civil, com todas as conseqüências 
jurídicas daí decorrentes, inclusive com repercussões nas órbitas civil, 
penal e administrativa. Como bem esclarece ÁLVARO LAZZARINI in 

Estudos de Direito Administrativo: 
"Essa competência, como também as rffiponmtMidades dela 

decorrentes não foram Previstas Par os municípios  e entidades privadas 
isto é, para Corpo de Bombeiros Voluntários. Estes, em que pese a boa 
vontade de seus integrantes, remunerados ou não, ao certo não tem 
previsão na CF, e, portanto, não podem exercer atividades que a Carta 
Fundamental de 1998 cometeu às s6 entidades que nominou 
expressamente, isto é, Estados, Distrito Federal e Territórios". 

É bem verdade que a CF/88 não atribuiu aos Corpos de 
Bombeiros Militares competência perfeitamente definida acerca de sua 
atividade-fim, salvo a execução de atividades de defesa civil, como se 
observa da leitura do art. 144, parágrefo 5°., Suas atividades fins são 
definidas em Lei e no Estado do Pará essa atribuição consta do art. 2°. da 
Lei 5731/92 — Lei de Organização Básica - LOB, nos seguintes termos: 

Art. 2° - Compete ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará realizar: 

I - Planejar, coordenação e execução de atividade de Defesa 
Civil; 

- Serviço de prevenção e extinção de incêndios; 
III - Serviços de busca e salvamento de pessoas e bens; 
IV - Socorro de emergência; 
V - Perícia de incêndios e explosões; 
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VI - Serviço de guarda-vidas em praia e balneários; 
VII - Proteção e prevenção de acidentes e incêndios marítimos 

e fluviais; 
VIII - Proteção e prevenção contra incêndios florestais; 
IX - Atividades e pesquisas técnico-científico, com vistas à 

obtenção de produtos e processos, que permitam o desenvolvimento de 
sistemas de segurança contra incêndio e pânico; 

X - Atividades de segurança contra incêndio e pânico com 
vistas á proteção de pessoas, dos bens públicos e privados, incluindo a 
proteção de locais, o transporte, o manuseio e a operação de produtos 
perigosos; 

XI - Atividades de proteção contra incêndio, com vistas à 
proteção ambiental; 

XII - Socorros nos casos de sinistro, calamidades públicas, 
catástrofes, sempre que haja ameaça de destruição de haveres, vítimas 
ou pessoas em iminentes perigo de vida. (grifos nossos) 

Conforme destaca o Mestre ÁLVARO LAZZARINI, a 
Constituição e a legislação estadual não previram sequer a possibilidade 
de delegação de competência de serviços de bombeiros e defesa civil 
para os municípios, em que pese em algumas unidades da Federação -
como acontece no caso do CBV de Joinville e lndaial do Estado de Santa 
Catarina — existir legislação infraconstitucional anterior a ela admitindo a 
participação de entidade privada nos serviços bombeiros, essa legislação 
está revogada em tudo que contrariar a norma maior, ou seja, a norma 
constitucional. 

Diante dessa realidade jurídica, explica Lazzarini, "o Bombeiro 
Voluntário que se ponha a exercer Poder de Polícia, exerça a função com 
remuneração ou não, em verdade e em tese, pratica o crime de usurpação 
de função pública (Código Penal , art. 328)". Com efeito, o Estado que 
admite esse tipo de iniciativa do particular, corre o risco de ser 
responsabilizado pela má prestação do serviço, que é de sua competência 
constitucional e infraconstitucional, exclusiva. Nesse sentido, observemos 
o que prescreve a Lei 8.078/90 no que tange o papel do Estado como 
prestador de serviço: 

Lei 8.078/90 Art. 22. Os órgãos públicos:, por si ou suas 
empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 
de empreendimento, são obrigadas a fornecei-  serviços adequados,  
eficientes seguros e, quanto aos essenciais, contínuos." 

Esse dever de atuação exclusiva no campo da segurança 
pública, serviço essencial e exclusivo de órgão estatal, torna inviável, 
inclusive, a atuação conjunta do CBV de Altamira, entidade privada 
constituída sob a forma de associação, conforme consta de seu Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica — CNPJ, com os Corpos de Bombeiro Militar. 
A esse respeito, por fim e de novo, atente-se aos ensinamentos de 
ÁLVARO LAZZARINI: 
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"O seu emprego em conjunto com os Bombeiros Militares, 
juridicamente, não é viável, nem a teor do art. 144, caput, da CF, 
mesmo porque embora a segurança pública sela  direito  e 
r s onsabiliclade de todos ela é dever do Estado dever • ue será 
e)rercic12,2_Ioc leBombeiros alf. 144 final 
subordinados aos Governadores de Estado Distrito Federal e 
Territórios  (art. _  144 fi 6°2 A cooperação • ue se exi • e do cidadão não 
vaiaontY)defazerexitirwp & BwrnMrosVolu~." 
(grifos nossos), 

No que pese o entendimento frontalmente contrário à atuação 
do CBV exposto pelo ilustre administrativista e ex-oficial da PMSP, 
recentemente, em face da reforma administrativa implantada pelas 
Emendas Constitucionais 18 e 41, visando tornar o aparelhamento estatal 
mais eficiente e, sobretudo, em reconhecimento da necessidade de 
ampliação dos serviços públicos contraposta à escassez crescente de 
recursos do Estado, passou-se a admitir a atuação das chamadas 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público — OSCIP, na 
prestação e serviços públicos (Lei 9.790 de 23MAR1999), ou 
Organizações Sociais — OS (Lei 9.637 de 15MA11998). Essas pessoas 
morais são entes jurídicos privados com objetivos específicos definidos em 
lei, que, contudo, não se adequam aos propósitos do CBV — Altamira, 
constituído sob a forma de associação, incompetente, por ilegalidade e 
inconstitucionalidade, para a prestação de serviços públicos de segurança 
pública. 

2 . Solicitação de doação de Ambulância do CBMPa ao CBV- 
Altamira. Bem público de uso comum ou especial. Bem inalienável. 
Impossibilidade de transferência à entidade particular sem que o bem seja 
desincorporado do patrimônio do Estado. Necessidade de desafetação do 
bem à determinada finalidade pública. Autorização que deve ter previsão 
legal. 

Primeiramente, esclareça-se que, doutrinariamente, são 
considerados bens públicos aqueles pertencentes às pessoas de direito 
público (União, Estados, Municípios, Distrito Fedral e Territórios) ou 
afetados à prestação de serviços públicos. Uma viatura do CBMPa, bem 
de uso especial, é propriedade do Estado do Pará e está afetada ao 
serviço público de prevenção e combate a incêndios. Obviamente, por se 
tratar de bem público não pode ser transferido ao domínio particular sem 
que lei assim estabeleça. O Código Civil de 2002 ao disciplinar o regime 
dos bens, assim dispôs: 

Art. 99. São bens públicos: 
I - os de USO COMUM DO POVO, tais como rios, mares, 

estradas, ruas e praças; 
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II - os de USO ESPECIAL, tais como edifícios ou terrenos 
destinados a serviço ou estabelecimento da administração federal, 
estadual, territorial ou municipal, inclusive os de suas autarquias; 

III - os DOMINICAIS, que constituem o patrimônio das 
pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal, ou 
real, de cada uma dessas entidades. 

Art. 100. Os bensü~sdecp__ ntpimdoovoeos de uso 
especial são INALIENÁVEIS, enquanto conservarem a sua qualificação, 
na forma que a lei determinar. 

Como se pode observar, não pode a administração. sponte 
própria;  sem a devida autorização legal, dispor de um bem do Estado, 
sem violar o princípio da não oneração dos bens públicos, que alberga a 
inalienabilidade e impenhorabilidade. No direito administrativo, os bens 
têm sentido mais amplo do que na iniciativa privada, porque não 
abrangem apenas as coisas que podem ser objeto de posse e propriedade 
exclusivas, mas também aquelas que são destinadas ao uso coletivo ou 
ao uso do próprio poder público, ou seja, afetadas à finalidade pública, 
como o são as viaturas do CBMPa, repita-se, bens móveis, de uso 
especial, utilizados pela Corporação para a realização de suas atividades 
e consecução de seus fins (Dl PIETRO, 2002, pág. 546). Na lição de 
Diógenes Gasparini: 

"os bens públicos são prestigiados pelas cláusulas de 
inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade e pela não 
oneração que lhes conforma, em termos substanciais, o regime 
jurídico". "A inalienabilidade dos bens públicos, assegurada, em 
nosso direito, desde a Constituição de 1824, art. 5°. , é o atributo 
daquilo c~ue não pode ser transferido dispósto ou alienado; que não 
pode passar de um dominus para outro. E a qualidade que impede 
que a transferência (venda doação ou permuta) a terceiros de bens 
assim considerados." 

CONCLUSÃO  
Considerando o exposto, no que pese o reconhecimento das 

necessidades da população do município de Altamira dos serviços de 
prevenção e combate a incêndio, manifesta-se essa Comissão de Justiça 
pelo indeferimento do pleito, com base nos obstáculos impostos pela Carta 
Magna (art. 144, V e § 50.) e ausência de permissivo legal que autorize 
entidade particular (associação) a desempenhar atribuições exclusivas e 
indelegáveis de segurança pública do CBMPa, a não ser o treinamento 
nas condições que o CBMPa prestaria a qualquer entidade comunitária, 
pela impossibilidade de doação de Ambulância ou qualquer outro bem do 
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CBMPA ao CBV-Altamira, por ser bem público de uso especial, cuja a 
transferência à entidade particular é vedada por lei, salvo se 
desincorporado do patrimônio do Estado, ou seja, desafetado da 
finalidade pública a que se destina mediante autorização legislativa. 

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 05 de novembro de 2004. 

ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA — MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
DESPACHO: 
1. Homologo o parecer; 
2. Comunique-se ao interessado quanto a impossibilidade 

legal da doação, e que , contudo estamos a disposição para outros 
auxílios. 

4a PARTE - JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 — SINDICÂNCIA — PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Concedo ao CAP QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE 
ANDRADE, do 1° GSM, 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para 
conclusão de Sindicância da qual é encarregado, conforme portaria n° 
515, de 17SET2004.- Gab. Cmdo. 

(Ref. Of. N° 04/2004- Sind.) 

2 — DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO 
Designo o CAP QOBM FRANCISCO CANTUÁRIA 

MOUTINHO JÚNIOR, para servir como escrivão no Inquérito Policial 
Militar — IPM, do qual é encarregado o TCEL QOBM ROBERTO DA 
SILVA FREITAS, conforme portaria n° 610, de 10NOV2004- Gab. Cmdo. 

(ref. Of. N° 01/2004- IPM) 

3 — PUNIÇÃO DISCIPLINAR 
O Cap QOBM Comandante do 4° SGBM/I- Salinópolis, no 

uso de sua competência que lhe confere o art. 11, inciso IV do RDCBM, 
resolve: 

PUNIR: 
Com 04 (quatro) dias de PRISÃO, a SD 13M MARCELO LIMA 

DE OLIVEIRA — RG 16159, do 4° SGBM/1, por ter faltado o serviço de 
prontidão do dia 22/10/2004, no qual estava devidamente escalado, 
sendo reincidente em fatos dessa natureza. Ao ser dado o direito de 
defesa em PATD n° 127, de 27 de outubro de 2004, não apresentou 
justificativa plausível a este Comando. N° 2, 34 e 80 do anexo 1, com 
agravantes de incisos II, III e VI, alínea "a" do art. 20, tudo do RDCBM. 
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Transgressão "GRAVE" permanece no comportamento "BOM". Recolha-
se ao Quartel do 4° SGBM/I, fazendo serviço. 

(Ref. Nota n° 05/2004- 4° SGBM/I) 

O Cel QOBM Subcomandante Geral do CBMPA, no uso da 
competência que lhe confere o art. 11, inciso II do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, o 2° SGT BM MANOEL 

EUFRASIO GOULART NETO, por ter portado-se de maneira desatenciosa 
com seu superior hierárquico 1° SGT BM ANTÔNIO JAIME BARBOSA DA 
COSTA do 4° SGBM/I no dia 20 OUT 2004, durante sua estada naquela 
UBM. Ao ser dado o direito de defesa por meio de PATD n° 078/04, não 
apresentou motivos que viessem a justificar seus atos. N° 26, 63 e 113 do 
anexo I do art. 15, com agravantes de incisos I, II e III do art. 20, tudo do 
RDCBM. Transgressão MÉDIA, permanece no comportamento "BOM". 
Recolha-se a sua unidade de origem, fazendo serviço. 

(Ref. Nota n° 080/2004- Gab. Subcmdo) 

O Cap QOBM comandante da 50  SBM/I-Mangueirão, no uso 
da competência que lhe confere o art. 11, inciso IV do RDCBM, resolve: 

PUNIR: 
Com REPREENSÃO, o 2° SGT BM FRANCISCO OLIVEIRA 

DOS REIS, RG 9679, da 5° $BM/I, por ter deixado de cumprir 
determinação do Subcomandante desta seção. Ao ser dado o direito de 
ampla defesa por meio de PATD n° 037/2004, não justificou suas 
alegações. N° 26 do anexo I do art, 15, com atenuante de inciso II do art. 
19 e agravante de inciso VI, alínea "a" do art. 20, tudo do RDCBM. 
Transgressão "LEVE", permanece no comportamento BOM. 

Com REPREENSÃO, o 2° SGT BM JACKSON ALEXANDRE 
DOS SANTOS SILVA, RG 2353797, da 5° SBM/I, por não ter 
acompanhado na viatura a guarnição de serviço em uma demonstração 
Técnico Operacional. Ao ser dado o direito de ampla defesa por meio de 
PATD n° 011/2004, justificou em parte suas alegações. N° 26 e 76 do 
anexo I do art. 15, com atenuante de inciso II do art. 19 e agravantes de 
incisos II e VI, alínea "a" do art. 20, tudo do RDCBM. Transgressão 
"LEVE", permanece no comportamento BOM. 

(Ref. Of. 284/2004- 58  $BM/I) 

O Maj QOBM comandante da Escola de Formação de Oficiais, 
no uso da competência que lhe confere o art. 11, inciso III do RDCBM, 
resolve: 
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PUNIR: 
Com REPREENSÃO, o 3° SGT BM EDINALDO MEDEIROS 

LOPES, por ter no dia 26 de outubro de 2004, chegado atrasado para o 
expediente e quando ouvido através de PATD n° 023/04 não justificou seu 
ato. N° 26 e 80 do anexo I do art. 15, com agravante de inciso II do art. 20 
do RDCBM. Transgressão "LEVE", permanece rio comportamento BOM. 

(Ref.Ofício n° 510/2004- EFO) 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE — CEL QOBM 
Comandante Geral do CBMPA 
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