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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 18 DE JANEIRO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 013 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 

1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
 

SERVIÇOS PARA O DIA 19JAN2006 (QUINTA-FEIRA)  
Oficial Superior de Serviço MAJ BM ULISSES 
Supervisor de Área CAP BM ZANELLI 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS 
Encarregados de Inquérito Técnico TEN BM ALESSANDRA 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

TCEL BM LISBOA 
TEN BM HUGO 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – QUADRO DE TRABALHO SEMANAL – APROVAÇÃO 
Aprovo o Quadro de Trabalho Semanal de nº 02/2006, 

elaborado pelo comando do 9º SGBM/I – Cametá, concernente às 
instruções ora ministradas ao efetivo daquela subgrupamento no período 
de 16 a 20 JAN 2006. 

 
(Ref. Of. nº 017/2006 – 9º SGBM/I) 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I - ASSUNTOS GERAIS 
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL 
1 – LICENÇA MÉDICA – CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi: 
A contar do dia 16 JAN 2006 
Ao CAP QOBM JOÃO JOSÉ DA SILVA JUNIOR, do 1º SGPA, 

07 (sete) dias de dispensa do serviço fora do aquartelamento. Apresentação 
23JAN2006. 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

     Boletim Geral Nº 013 de 18JAN2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 0101 
 

 
B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 – PUBLICAÇÃO SEM EFEITO 
Torno sem efeito a publicação constante na 3ª Parte do BG nº 

184, de 07OUT2005, concernente a transferência do SD BM BENEDITO 
OLIVEIRA DA COSTA, da 2ª SBM/I para o 1º GBM. 

 
Torno sem efeito a publicação constante na 3ª Parte do BG nº 

001, de 02JAN2006, concernente a transferência do 2º SGT BM 
REGINALDO CRUZ DA COSTA, do 1º SGBM/INFRAERO para o 
GSE/NOPP. 

 
Torno sem efeito a publicação constante na 3ª Parte do BG nº 

001, de 02 JAN 06, concernente as classificações, após o término do CFS 
Condutor/05, dos 3º SGT BM ANTONIO MARCO CARDOSO DE LIMA, no 
9º SGBM/I e do 3º SGT BM LUCIVALDO LIMA MOREIRA FONTES, no 
GSE/NOPP. 

(Ref. NOTA para BG nº 002/2006-DP) 
 

2 – MILITARES A DISPOSIÇÃO 
Passam à disposição do Departamento de Trânsito do Pará 

(DETRAN), os militares abaixo, nos respectivos Municípios, todos do QCG. 
BELÉM: 
1º SGTs BM GELSON MARINHO DE SOUZA SANTOS e 

WILLIAM BERNARDO CARDOSO DA CRUZ.  
 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 
SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA  
 
ANANINDEUA 
SUBTEN BM JOÃO CARLOS GOMES MAGNO. 
 

CAPITÃO POÇO 
1º SGT BM JORGE DOS ANJOS JÚNIOR. 
 

XINGUARA 
2º SGT BM JOEL BRAZÃO DIAS. 
 

TOMÉ-AÇÚ 
CB BM MARCELO TEIXEIRA BRASIL. 
 

TAILÂNDIA 
CB BM EDSON DE SOUZA FERREIRA. 
 

PARAUAPEBAS 
CB BM EDIVAN DE SOUZA GUIDO. 
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SANTANA DO ARAGUAIA 
CB BM JOSÉ NILTON DA SILVA ARAÚJO. 
 

RONDON DO PARÁ: CB BM JOSÉ DE FÁBIO ALVES 
MOREIRA. 

 

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA: CB BM DENÍLSON ALVES 
DE SOUZA. 

 

JACUNDÁ: CB BM JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS 
FILHO. 

 

CASTANHAL: CB BM RONNY CARLOS DA SILVA OLIVEIRA. 
 

DOM ELIZEU: CB BM RAIMUNDO MOTA DA CUNHA. 
(Ref. NOTA para BG nº 002/2006-DP) 
 

3 - TRANSFERÊNCIA 
De acordo com o que preceitua o art. 15, da Portaria nº 578/99, 

de movimentação de pessoal do CBMPA. 
DO 2º GBM PARA O QCG 
1º SGT BM JORGE DOS ANJOS JÚNIOR MF 5420725-1 
CB BM MARCELO TEIXEIRA BRASIL MF 5601282-1 
CB BM RONNY CARLOS DA SILVA OLIVEIRA MF 5601452-1 
CB BM RAIMUNDO MOTA DA CUNHA MF 5395933-1 
 
DO 5º GBM PARA O QCG 
2º SGT BM JOEL BRAZÃO DIAS MF 5620678-1 
CB BM JOSÉ NILTON DA SILVA ARAÚJO MF 5607612-1 
CB BM JOSÉ DE FÁBIO ALVES MOREIRA MF 5422086-1 
CB BM DENÍLSON ALVES DE SOUZA MF 5422272-1 
CB BM JOÃO BATISTA PEREIRA DOS SANTOS FILHO MF 

5037336-1 
 
DO 8º SGBM/I PARA O QCG  
CB BM EDSON DE SOUZA FERREIRA MF 5601401-1 
 
DO 10º SGBM/I PARA O QCG 
CB BM EDIVAN DE SOUZA GUIDO MF 5607418-1 
 
DA 2ª SBM/I PARA O QCG 
1º SGT BM WILLIAM BERNARDO CARDOSO DA CRUZ MF 

3389405-1 
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DA 5ª SBM/I PARA O QCG 
SUBTEN BM ALBERTO CLÁUDIO MACHADO DE SOUZA MF 

5401640-1 
SUBTEN BM JOÃO CARLOS GOMES MAGNO MF 5162270-1 
 
De acordo com o que preceitua o art. 1º, § 1º e Inciso II, da 

Portaria nº 578/99, de movimentação de pessoal do CBMPA. 
 
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
DO 1º SGBM/INFRAERO PARA O GSE/NOPP 
2º SGT BM FRANCISCO NAZARENO PANTOJA BAIA MF 

5567360-1 
 
DO QCG PARA A 5ª SBM/I 
1º SGT BM IVAN CARDOSO GONÇALVES  MF 5420695-1 
NOTA: Republicado por ter saído com incorreção no BG nº 235, 

de 30 Dez 2005. 
POR INTERESSE PRÓPRIO 
DO 1º SGPA/I PARA O 6º GBM 
SD BM LAURO DE ARAÚJO SILVA MF 5826926-1 
 
DO 4º SGBM/I PARA O 10º SGBM/I 
CB BM ISAIAS SANTOS DE JESUS MF 5398606-1 
(Ref. NOTA para BG nº 002/2006-DP) 
 

4 – CLASSIFICAÇÃO APÓS TÉRMINO DO CFS/05-CONDUTOR 
De acordo com o que preceitua o art. 1º, § 1º e Inciso I, da 

Portaria nº 578/99, de movimentação de pessoal do CBMPA. 
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO 
NO GSE/NOPP – BELÉM 
3º SGT BM ANTONIO MARCO CARDOSO DA SILVA MF 

5617472-1 
NO 9º SGBM/I – CAMETÁ 
3º SGT BM LUCIVALDO LIMA MOREIRA FONTES MF 

5409772-1 
(Ref. NOTA para BG nº 002/2006-DP) 
 

5 – CLASSIFICAÇÃO 
NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DO CHEFE DO EMG DO 

CBMPA: 
CB BM ALESSANDRO LÍVIO ANDRADE CRUZ, do QCG 
(Ref. NOTA para BG nº 002/2006-DP) 
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II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 – ATO DESTE COMANDO 

PORTARIA Nº 017, DE 12 DE JANEIRO DE 2006. 
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; 

 
RESOLVE: 
Art. 1º  Incluir para prestar o serviço civil voluntário no Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, pelo período de 01(um) ano, os voluntários civis 
abaixo: 

LOTADO NO QCG 
TAYANE CRISTINI CUNHA COELHO 
RODRIGO ALMEIDA DE LIMA 
Art. 2º Esta portaria entrará em vigor a partir de 12 de janeiro 

de 2006, revogada às disposições em contrário. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
ROBERTO DA SILVA FREITAS – TEN CEL BM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civi l, em 

exercício. 
(Ref. NOTA para BG nº 002/2006-DP) 
 

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
PARECER 087/2005-COJ. 
INTERESSADO: COMANDANTE GERAL DO CBMPA. 
ORIGEM: CASA DA MISERICÓRDIA SANTA FAUSTINA. 
ASSUNTO: ISENÇÃO DE TAXAS DE “HABITE-SE”. 
 
EMENTA: INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DIREITO 

À IMUNIDADE DE IMPOSTOS (CF/88, ART. 150, VI). ISEN ÇÃO DE 
TAXAS. HIPÓTESES TAXATIVAS PREVISTAS NO ART. 4 O. DA LEI 
6.010/96. NÃO INCLUSÃO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
PARA EFEITO DE DISPENSA DA TAXA DE “HABITE-SE”.  

 
I – DA CONSULTA  
O Diretor de Serviços Técnicos do CBMPA, o MAJ QOCBM RUI 

EURIDES LOBATO , após indeferimento do pleito de isenção da taxa de 
habite-se, encaminhou recurso da CASA DA MISERICÓRDIA SANTA 
FAUSTINA, ao Exmo. Sr. CMT Geral da Corporação, o CEL QOBM 
ORLANDO FRADE , solicitando revisão da decisão e inclusão daquela 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

Boletim Geral Nº 013 de 18JAN2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 0105 
 

entidade de assistência social no rol de pessoas isentas de taxas previsto 
nas Leis Estaduais 5.088/83 e 6.010/96.  

 
II - DOS FATOS 
A CASA DE MISERICÓRDIA SANTA FAUSTINA requereu junto 

à DST, isenção de taxa de “HABITE-SE”, com base no que dispõe as Leis 
Estaduais 5.088/83 e 6.010/96. O pleito foi indeferido por falta de amparo 
legal em 09/06/2205. Inconformada, a requerente interpôs recurso ao Exmo. 
Sr. Comandante Geral, que despachou à COJ para análise e parecer em 
05/08/2005. 

 
III – DO DIREITO 
Primeiramente, Sr. Comandante, deve-se salientar que o poder 

dos Estados-membros de criar tributos, entre eles, impostos e taxas, está 
previsto nas Cartas Políticas Federal, que assim dispõem: 

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL  
Seção I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS  
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir os seguintes tributos : 
I – Impostos;. 
II - taxas , em razão do exercício do poder de polícia  ou pela 

utilização, efetiva ou Potencial, de serviços públicos  específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 

No seu art. 150, VI, c, estabelece a proibição de cobrança de 
impostos das chamadas entidades de assistência social, nos seguintes 
termos: 

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios: 

VI - instituir impostos  sobre: 
b) templos de qualquer culto ; 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive 

suas fundações, das entidades  sindicais dos trabalhadores, das instituições 
de educação e de assistência social , sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei; 

Acontece que a exação exigida da entidade requerente pelo 
CBMPa não se trata de imposto, e sim, de outra espécie tributária prevista 
na CF/88, a taxa em razão da prestação de um serviço público ou em razão 
do poder de polícia, previsto no CTN, art. 77, de acordo com a seguinte 
redação: 

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - LEI Nº 5.172, DE 
25OUT1966. 
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Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas 
atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, 
ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, 
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 

........................................................................................... 
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da 

administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou 
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de 
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à 
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais 
ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 28.12.1966) 

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de 
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei 
aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que 
a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 

.......................................................................................... 
Art. 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, 

consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, aquelas que, segundo a 
Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as Leis Orgânicas do 
Distrito Federal e dos Municípios e a legislação com elas compatível, 
competem a cada uma dessas pessoas de direito público. 

O Estado do Pará, com fundamento nos permissivos 
constitucionais e legais retro, instituiu, em 27DEZ1996, a Lei Estadual 
6.010/96, que regula a cobrança da taxa de segurança em decorrência do 
poder de polícia ou da prestação de serviços públicos de segurança ou 
postos à disposição do contribuinte, pessoa física ou jurídica, por qualquer 
de seus órgãos do Sistema de Segurança Pública, afirmando, ao fim, as 
hipóteses de isenção do tributo, nos seguintes termos: 

 
L E I Nº 6.010 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 
Art. 1º - Fica instituída a Taxa de Segurança, com base no art. 

217, inciso II da Constituição Estadual, que será devida e arrecadada, nos 
termos desta Lei.  

Art. 2º - A Taxa de Segurança tem como fato gerador a efetiva 
ou potencial utilização, por pessoa determinada, de qualquer ato decorrente 
do exercício do Poder de Polícia, serviço ou atividade policial-militar, 
inclusive policiamento preventivo, prestados ou postos à disposição do 
contribuinte por qualquer dos órgãos do Sistema de Segurança Pública (art. 
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3º da Lei nº 5.944/96), exceto o Departamento de Trânsito do Estado do 
Pará - DETRAN-PA.  

Art. 3º - O contribuinte da Taxa de Segurança é toda pessoa 
física ou jurídica que motivar a prestação do serviço público, na forma do 
disposto no art. 2º desta Lei. 

Art. 4º - São isentos da taxa os atos e documentos relativos, 
exclusivamente:  

a) às finalidades escolares, militares e eleitorais; 
b) à situação funcional dos servidores públicos ativos ou 

inativos;  
c) às Empresas Públicas Estaduais e Sociedades de Economia 

Mista, nas quais o Estado seja acionista majoritário;  
d) ao interesse de pessoas pobres, na forma da lei. 
§ 1º - O reconhecimento da isenção compete ao titular do órgão 

do Sistema de Segurança Pública vinculado à prática do ato, à realização da 
atividade ou à prestação de serviço, mediante requerimento do interessado, 
acompanhado de prova da condição alegada. 

§ 2º - O reconhecimento da isenção ficará expresso em 
documento hábil, do qual uma via será imediatamente encaminhada à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, juntamente com cópia da 
justificativa de que houver decorrido a isenção. Do fato, será dada ciência ao 
interessado, mediante a entrega de uma via deste mesmo documento de 
reconhecimento da isenção, contra recibo nela própria aposto. 

Da leitura dos citados dispositivos que elencam as atividades e 
sujeitos dispensados do pagamento da taxa criada pela Lei 6010/96, 
infelizmente, não se encontra menção às entidades de assistência social, tal 
como acontece, quando a Constituição lhes outorga a imunidade para 
cobrança dos impostos. 

 
IV - CONCLUSÃO  
Pelo o exposto, vê-se que o art. 4o. letras a, b, c e d, §§ 1o. e 2o. 

da Lei 6.010/96, permite a concessão de isenção da taxa decorrente do 
poder de polícia do Corpo de Bombeiros a todos aqueles que preencherem 
as condições ali elencadas. Porém, infelizmente, da relação de isenção de 
taxas não consta às entidades de assistência social, condição na qual a 
requerente se enquadra, de forma, que há de ser indeferido o pleito por se 
tratar de taxas, e não de imunidade de impostos como insinua a entidade, a 
qual está prevista na CF/88, 150, VI, c, e não se aplica para dispensa de 
taxas, entre elas, a de “habite-se” da Lei 6010/96.  

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 08 de agosto de 2005. 
 
ABELARDO SÉRGIO BACELAR DA SILVA – MAJ QOBM   
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL 
1. Homologo o presente parecer; 
2. Publique-se em BG; 
3. A COJ remeter cópia ao chefe do CAT. 
 
PARECER Nº009/2006-COJ. 
INTERESSADO: FEDERAÇÃO PARAENSE DE 

AUTOMOBILISMO. 
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA. 
ASSUNTO: SOLICITAÇAO DE VISTORIA DO CBMPA, 

OBJETIVANDO A REALISAÇÃO DE EVENTOS AUTOMOBILSTICOS. 
ANEXO: REQUISIÇÃO DA FEDERAÇÃO PARAENSE DE 

AUTOMOBILISMO, DE 29SET2005, DO Sr. ANTÔNIO DOS SANTOS 
NETO - PRESIDENTE DA FEPPAUTO /FEPAM. 

 

 
EMENTA: A FEDERAÇÃO PARAENSE DE AUTOMOBILISMO 

– FEPAUTO e FEDERAÇÃO PARAENSE DE MOTOCICLISMO - FEPAM, 
ATRAVÉS DE SEU PRESIDENTE PROTOCOU ESPEDIENTE 
PLEITEANDO QUE O CBMPA EXERCA SEU PODER DE POLÍCIA 
COIBINDO A PRÁTICA NÃO AUTORIZADA DE EVENTOS 
AUTOMOBILISTICOS CLANDESTINOS; NÃO AUTORIZADOS PELAS 
FEDERAÇÕES ACIMA MENCIONADAS, OBJETIVANDO ZELAR PELA 
INTEGRIDADE FÍSICA DOS CIDADÃOS EM AÇÃO PROATIVA 
PREVENINDO E EVITANDO ACIDENTES.  

 
I – DA CONSULTA  
Em 29SET2005, o PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO PARAENSE 

DE AUTOMOBILISMO – FEPAUTO e FEDERAÇAO PARAENSE DE 
MOTOCICLISMO - FEPAM, Sr. ANTONIO DOS SANTOS NETO, solicitou 
ao CMT GERAL da Corporação que após avaliação do pleito interceda junto 
às unidades de Bombeiros Militares da capital e do interior do estado, para 
que consultem as federações acima citadas, efetuando a fiscalização 
através de vistorias técnicas nas vias publicas e logradouros onde 
eventualmente ocorrerão os eventos que aparecem como objetos deste 
pleito.      

 
II - DOS FATOS 
Para subsidiar avaliação e eventual decisão do Exmº CMT Geral 

do CBMPA, o presidente da FEPAUTO/ FEPAM citado acima, encaminhou 
anexo ao seu pleito, cópia do Decreto Estadual nº 2.423, de 31AGO1982, da 
Portaria nº083/95-GAB. SEC de 15SET1995, e do Ofício nº350/2005-
GAB/DPA de 27SET2005.   
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III – DO DIREITO 
Primeiramente, Sr. Comandante, deve-se salientar que o poder 

dos Estados-membros no que concerne as atividades de segurança publica 
atinente aos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil, estão de acordo com 
o art. 144, V e par. 5o, da Constituição Federal, onde versa que o Corpo de 
Bombeiros Militar é um dos órgãos de segurança pública ao qual compete à 
atividade de defesa civil, preservação da ordem pública e incolumidade das 
pessoas e do patrimônio nos termos da Lei, dispondo da seguinte forma: 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública 
e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos:  

......................................................................................; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 
....................................................................................... 
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a 

preservação da ordem pública; aos corpos de bombeiros militares, além das 
atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa 
civil.  

§ 6º - 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. 

..........................................  
§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais 

destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei. 

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, par. 5o. No entanto, as atividades fins devem 
estar definidas em Lei infraconstitucional. No Estado do Pará, elas constam 
do art. 2º. da Lei 5731/92 – Lei de Organização Básica - LOB, nos seguintes 
termos:   

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

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

II - 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; 
VI - Serviço de guarda-vidas em praia e balneários; 
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VII - Proteção e prevenção de acidentes e incêndios marítimos e 

fluviais; 
VIII - Proteção e prevenção contra incêndios florestais; 
IX - Atividades e pesquisas técnico-científicas, 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 
à 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) 

Com relação especificamente à fiscalização exercida pelo 
CBMPA, a Lei 5.088, de 19SET1983, em pleno vigor, que criou o Serviço de 
Proteção e Prevenção Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado do Pará definiu sua competência fiscalizatória nos 
seguintes termos: 

Art. 4º - Compete ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do 
Estado, a fiscalização das normas de que trata o artigo 3º desta Lei, assim 
como o autuamento das infrações. 

§ 1º - Além das normas a que se refere o artigo 3º, ao Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado, competirá fiscalizar, em todos os 
edifícios existentes no Estado a existência e a perfeita conservação de 
materiais e instalações destinados ao combate de incêndio tais como 
hidrantes, depósitos de água, extintores, mangueiras, canalizações, saídas 
de emergência e escadas. 

Mais recentemente, o Estado do Pará, com fundamento nos 
permissivos constitucional e legal, instituiu em 27DEZ1996, a Lei Estadual 
6.010/96, que regula a cobrança da taxa de segurança em decorrência do 
poder de polícia ou da prestação de serviços públicos de segurança ou 
postos à disposição do contribuinte, pessoa física ou jurídica, por qualquer 
de seus órgãos do Sistema de Segurança Pública, afirmando, ao fim, as 
hipóteses de isenção do tributo, nos seguintes termos: 

 
L E I Nº 6.010 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996. 
Art. 1º - Fica instituída a Taxa de Segurança, com base no art. 

217, inciso II da Constituição Estadual, que será devida e arrecadada, nos 
termos desta Lei.  

Art. 2º - A Taxa de Segurança tem como fato gerador a efetiva 
ou potencial utilização, por pessoa determinada, de qualquer ato decorrente 
do exercício do Poder de Polícia, serviço ou atividade policial-militar, 
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inclusive policiamento preventivo, prestados ou postos à disposição do 
contribuinte por qualquer dos órgãos do Sistema de Segurança Pública (art. 
3º da Lei nº 5.944/96), exceto o Departamento de Trânsito do Estado do 
Pará - DETRAN-PA.  

Art. 3º - O contribuinte da Taxa de Segurança é toda pessoa 
física ou jurídica que motivar a prestação do serviço público, na forma do 
disposto no art. 2º desta Lei. 

Da leitura dos citados dispositivos, observa-se realmente existir 
a competência para a atividade de prevenção de incêndios, porque esta se 
insere na competência constitucional e legal do CBMPa, a qual compreende 
várias limitações administrativas de segurança que podem ser adotadas pelo 
Poder Público com o objetivo de reduzir o risco de incêndio, ou se 
deflagrado, a facilitar o seu combate e a salvação de vidas, seja pela União, 
Estado e Município,. 

É no direito urbanístico, aliás, que encontramos as limitações de 
higiene e segurança, que “atingem direta e profundamente as construções, 
regulamentando desde a localização das edificações até a sua estrutura e 
equipamento sanitário domiciliar”.  

Enquadram-se nessas limitações todas aquelas medidas que 
visem preservar a saúde e a incolumidade dos indivíduos coletivamente 
considerados. Tais limitações podem ser consubstanciadas em normas 
administrativas das três entidades estatais – União, Estado, Município – as 
quais, em conjunto, constituem os denominados ‘regulamentos de higiene’ 
(Cód. Civil, art.578), que servem de base às imposições de policia sanitária 
humana, animal e vegetal”, policia essa que, no dizer, ainda, de Hely Lopes 
Meirelles, apoiado em Cirne Lima, tem uma atuação incomensurável, pois, 
como dispõe de um elastério muito amplo e necessário à adoção de normas 
e medidas especificas, requeridas por situações de perigo presente ou 
futuro, que lesem ou ameacem lesar a segurança dos indivíduos e da 
comunidade, como, por exemplo, o combate a incêndio, que interessa às 
limitações de higiene e segurança concernentes “à habitação e construções 
especiais, visando dar-lhes a solidez conveniente e as condições sanitárias 
compatíveis com a sua destinação.” 

Toshio Mukai, por sua vez, entende que: 
É evidente que o município, mesmo assim, deverá respeitar, em 

sua atuação, as demais competências, ou seja, as privativas da União, as 
comuns e as concorrentes, e ainda as dos Estados- membros”.     

José Cretella Jr., numa ótica jurídica totalmente diversa da 
mostrada pela empresa particular, mostra o valor da atuação conjunta dos 
Entes Públicos, afirmando que: 

 “medidas preventivas não devem se esquecidas pelos órgãos 
dos poderes públicos locais, encarregados de fiscalizar edificações. Na 
época moderna – continua o mestre paulista – elevadores, escadas de 
emergência, aparelhos contra incêndios, sinais de alarme devem integrar a  
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parte acessória dos edifícios, servindo para impedir a ocorrência de males 
que atendem contra a coletividade”. 

Essas medidas preventivas, ao certo, não têm interesses só 
municipais. Elas, com efeitos, interessam aos demais entes estatais, isto é, 
à União, Estados-membros e Distrito Federal”.   

Álvaro Lazzarini, discorrendo ainda sobre o poder de polícia dos 
Corpos de Bombeiros e seu exercício, conclui que: 

“Exercendo a autoridade pública na proteção contra incêndio, 
não se pode deixar de reconhecer que os Corpos de Bombeiros tem o 
correspondente poder de polícia, que conceituamos como: conjunto de 
atribuições da Administração Pública, indelegáveis aos particulares, 
tendentes ao controle dos direitos e liberdades das pessoas, naturais ou 
jurídicas, a serem inspirados nos ideais do bem comum, e incidentes não só 
sobre elas, como também em seus bens e atividades”. 

“Esse ponto, ora examinado, é, assim, deveras importante, 
porque o Estado pode legislar concorrentemente com a União a respeito do 
direito urbanístico, que é capítulo do direito administrativo, podendo, 
portanto, legislar sobre prevenção de incêndios, ficando ao município a 
competência de suplementar essa legislação, sempre atendendo ao fim 
social da propriedade (art. 5º. XXIII, da CF/88), porque o urbanismo evoluiu 
do estético para o social, como focalizado”. 

Finaliza o ilustre mestre Paulista com a rotineira clarividência 
que lhe é peculiar, ao discorrer sobre o poder de polícia administrativa, nos 
seguintes termos: 

“Como se verifica, o Corpo de Bombeiros tem o controle do 
direito do proprietário sobre o imóvel, que deve cumprir o fim social da 
propriedade, isto é, o Corpo de Bombeiros, no exercício de suas atribuições 
constitucionais, federais e estaduais, exerce verdadeira polícia 
administrativa sobre as construções edilícias no que concerne à prevenção 
de incêndio, quer quando examina o projeto de segurança contra incêndios, 
quer quando, ao depois, faz vistorias para a verificação de sua exata 
implementação e, ainda, contínua manutenção, que acarretará decisões 
administrativas, com força que lhes competir”. 

 
IV - CONCLUSÃO  
Pelo o exposto, vê-se que a CF/88 e a legislação pertinente 

embasam as ações fiscalizatórias do CBMPa no que concerne à prevenção 
de incêndios, acidentes e pânico para implementação do poder de polícia 
administrativo no território do imóvel do recorrente através da UBM local 
fiscalizadora.  

De sorte, que nos municípios do estado do Pará onde houver 
unidade do Corpo de Bombeiros Militar, este pleito deverá ser encaminhado 
ao comandante local que determinará a efetivação de uma vistoria sob 
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responsabilidade da sessão de atividade técnica (SAT), ou no Centro de 
Atividades Técnicas (CAT) para as unidades pertencentes a RMB bem como 
aos demais municípios onde não exista unidade do Corpo de Bombeiros 
Militar, ficando vinculada a vistoria técnica e eventual autorização do evento 
em epígrafe, após requisição formal da entidade responsável pela promoção 
e coordenação do evento, com vistas a manter a segurança dos 
participantes e espectadores, em conformidade com as ordenações jurídicas 
vigentes pertinentes ao caso, sob pena de incorrer em ação delituosa.  

É o Parecer, SMJ. 
Quartel em Belém-PA, 13 de janeiro de 2006. 
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