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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 14 DE JUNHO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 111 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 15JUN2006 (QUINTA-FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP 
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 ANTONIO 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

TCEL BM PAULO GERSON 
TEN BM NUNES 

SERVIÇOS PARA O DIA 16JUN2006 (SEXTA-FEIRA)  
Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP 
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 JACOB 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

TCEL BM GOMES 
TEN BM BAETA 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

1 – INSPEÇÃO DE SAÚDE E TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - 
ERRATA 

ERRATA: 
Retifico o teor da 2ª Parte do BG nº 103 datado de 02 de junho 

de 2006, concernente às notas de serviços nº 01 e 02/2006 – CPP, que trata 
das comissões de inspeção de saúde e teste de aptidão física que serão 
aplicadas às praças do CBMPA, para fins de promoção no dia 25 de 
setembro de 2006, conforme relação nominal publicada no BG 102 de 01 de 
junho de 2006.  
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ONDE SE LÊ: 
INSPEÇÃO DE SAÚDE 
Datas: 19, 20, 22 e 23 de junho de 2006. (todos os quadros) 
Local: POLIBOM 
Hora: 08h00 

 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
DATAS: 26, 27 e 28 de junho de 2006 (todos os Quadros) 
LOCAL: 1ª e 2ª Fase do TAF (Ginásio da Escola Superior de 

Educação Física) 
HORÁRIO: 08h00 
 
LEIA-SE: 
INSPEÇÃO DE SAÚDE 
Datas: 22, 23, 26 e 27 de junho de 2006. (todos os quadros) 
Local: POLIBOM 
Hora: 08h00 
 

TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
Datas: 28 e 29 de junho de 2006 (todos os Quadros) 
Local: 1ª e 2ª Fase do TAF (Ginásio da Escola Superior de 

Educação Física) 
Hora: 08h00 
 

 
3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 – INQUERITO TÉCNICO – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
Concedo a contar do dia 20 de maio de 2006, ao 1º TEN QOBM 

EDUARDO ALVES DOS SANTOS NETO, 20 (vinte) dias de prorrogação de 
prazo de Inquérito Técnico, nomeado por meio da Portaria nº 008, de 13 de 
abril de 2006/DAL. 

(Ref. Nota nº 054/2006-DAL) 
 

2 – OFÍCIO RECEDIDO - TRASNCRIÇÃO 
OFÍCIO Nº 563, DE 30 DE MAIO DE 2006 – GAB/SEEL 
 

Senhor Comandante, 
A Secretaria Executiva de Esporte e Lazer – SEEL, por meio do 

Projeto Vida Ativa na 3ª Idade em parceria com o Sesc Ananindeua, com o 
prazer em cumprimentá-lo tem a grata satisfação de parabeniza-los pelo 
brilhantismo e eficiência com que a Escola de Formação de oficiais do 
Bombeiro apoiou o I Baile dos Sonhos, realizado no dia 26 de maio de 2006, 
levando a bom termo o nome do Governo do Estado do Pará a esse 
importante evento de caráter social. 
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O sucesso do evento deu-se do esforço de alguns parceiros, 

entre eles tivemos a grata satisfação de contar com o seu apoio e a especial 
atenção dos Cadetes, o que muito contribuiu para o sucesso total, por isso 
reiteramos nossos agradecimentos na parceria realizada. 

Certo de podermos sempre contar com esse órgão, 
agradecemos. 

 
JOSÉ ÂNGELO SOUZA DE MIRANDA 
Secretario Executivo de Esporte e Lazer 
 

3 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 
Parecer nº 059/2006-COJ 
Objeto: COBRANÇA DE TAXA MORATÓRIA  
Interessado: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A  
Assunto: COBRANÇA DE TAXAS MORATÓRIAS PELA 

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A. SOBRE OS TÍTULOS LIQUIDADOS 
EM ATRASO CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEL PARA AS VIATURAS DO CBMPA.  

Anexo: PROCESSO Nº 418 – DAL. 
 
EMENTA: COBRANÇA DE TAXA MORATÓRIA. 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE NOTAS 
FISCAIS PARA A UNIDADE GESTORA. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO 
NO PRAZO ESTIPULADO NO EDITAL. FUNDAMENTO NO ART. 40 
INCISO XIV, ALÍNEA “B” E ART. 41 CAPUT DA LEI Nº 8.666/93 E NO ITEM 
12 DO PROCESSO Nº 2004/325380 – EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
SEAD/DGL/SRP Nº 02/2004. 

 
I - DA CONSULTA:   

 A Diretoria de Apoio Logístico solicitou ao Exmo. Sr. Comandante Geral do 
CBMPA encaminhamento do processo Nº 418 - referente à cobrança de 
taxas moratórias concernentes ao atraso no pagamento do fornecimento de 
combustível para as viaturas da corporação pela Petrobrás Distribuidora S/A 
- à Comissão de justiça para análise e parecer quanto a procedência da 
referida cobrança. 
 

II - DOS FATOS:  
A empresa PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A - com sede no Estado do 
Rio de Janeiro, na Rua General Canabarro, nº 500, térreo, 6º e 11º (partes) 
e 12º ao 16º andares e com estabelecimento comercial em Belém/Pa, na Av. 
Alcindo Cacela nº 1416, 2º andar - por intermédio de sua representante, a 
Srª. Gabriela, encaminhou cobrança de taxa moratória sobre os títulos 
liquidados em atraso referentes ao fornecimento de combustível às viaturas 
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do CBMPA. Segundo a representante, a cobrança é em razão do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará ter passado mais de 30 (trinta) dias para efetuar o 
pagamento, além da data de vencimento e que tal fato tinha acontecido com 
outros órgãos do Estado e que os mesmos estavam pagando a taxa de juros 
cobrada pela Petrobrás, por esse motivo não pode isentar a Corporação da 
cobrança.  
 

Não obstante às informações acima prestadas, é oportuno aqui 
frisar que foram analisados os processos de nºs 01-00204/2005; 0057/2006; 
01-00205/2005; 0063/2006, acerca do encaminhamento das notas fiscais 
para cobrança do fornecimento de combustíveis referentes aos meses de 
agosto, setembro, outubro e novembro de 2005 e observou-se que as notas 
fiscais referentes aos meses apontados foram recebidas somente nos 
meses de novembro e dezembro de 2005, como podemos observar no verso 
das próprias notas fiscais. Portanto, ocorrendo um acúmulo de notas fiscais 
e o conseqüente atraso no encaminhamento das mesmas. Desta forma, uma 
vez ocorrendo o acúmulo de faturas e o respectivo recebimento em atraso 
pela unidade gestora, fatalmente o desembolso para o referido pagamento 
estará prejudicado, até porque legalmente existe um cronograma de 
desembolso máximo para determinado período de pagamento, tudo em 
conformidade com a disponibilidade dos recursos financeiros.  
 

Por outro lado, o Edital, como instrumento convocatório, vem 
cristalizar a competência discricionária da administração que se vincula a 
seus termos. Nesse entendimento podemos afirmar que existe estrita 
vinculação dos atos administrativos ao Edital, fazendo deste o fundamento 
de validade daquele, com isso qualquer desconformidade entre o ato 
administrativo e as normas do Edital frustrará a própria razão de ser da 
licitação. Logo, o descumprimento a qualquer regra do Edital deverá ser 
reprimido, inclusive através dos instrumentos de controle interno da 
Administração Pública. 

 
II - DO DIREITO: 
No que respeita à vinculação dos atos administrativos, durante 

e após a licitação, às normas do edital está prevista no art. 3º do Estatuto 
Federal Licitatório o qual submete tanto a Administração Pública licitante 
como os interessados na licitação. Esse princípio é reafirmado no art. 41 
desse mesmo diploma legal, que vem ratificar a preocupação da garantia à 
moralidade e impessoalidade administrativa, bem como ao primado da 
segurança jurídica. 

Lei nº 8.666/93. 
Art. 3º - “A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa 
para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,  
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da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório , do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos.” 

Art. 41 - “A Administração não pode descumprir as n ormas 
e condições do edital, ao qual se acha estritamente  vinculada .” 

Por tudo isso, observa-se que o atraso aos pagamentos citados 
não pode ser imputado ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará, pois o 
acúmulo e o encaminhamento moroso das faturas foi proporcionado 
exclusivamente pela empresa Petrobrás Distribuidora S/A, logo não podendo 
gerar qualquer desembolso pela Corporação para pagamento das referidas 
taxas. 

Dessa forma, e tendo em vista o princípio da legalidade, não 
seria cogitável a Administração deixar de saldar os encargos derivados de 
contratos administrativos. Pois, sabemos que a Administração só pode 
realizar um contrato após cumprir minuciosas formalidades prévias, ou seja, 
ela tem o dever de avaliar, previamente, a necessidade da contratação, 
apurar a existência de recursos orçamentários e programar os respectivos 
desembolsos. Portanto, todas as formalidades legalmente previstas foram 
tomadas pelo CBMPA, quanto a existência dos recursos para e devido 
desembolso, ocorrendo apenas o atraso no encaminhamento das faturas 
pela Petrobrás Distribuidora S/A.  

Também podemos citar, em oportuno, o item 12 do Edital do 
Pregão Presencial SEAD/DGL/SRP Nº 02/2004, que estabelece as devidas 
condições para o pagamento dos serviços/fornecimento de combustível pela 
empresa ora distribuidora: 

12 – “do pagamento dos serviços/fornecimento” 
12.1 – “Os pagamentos serão realizados pelo Estado, 

mensalmente através de Créditos em conta corrente da contratada em 
qualquer Agência do Banco do Estado do Pará, de sua livre escolha, até o 
15°(décimo quinto) dia do mês subseqüente ao da pre stação dos 
serviços/fornecimento, após o recebimento das notas fiscais e 
demonstrativos discriminativos. As notas fiscais de serviços deverão ser 
entregues nas Unidades Gestoras até o 5°(quinto) di a do mês 
subseqüente , acompanhada dos comprovantes relativos aos serviços se 
fornecimentos realizados pela contratada. Os atrasos nas entregas das 
notas fiscais, para as Unidades Gestoras, implicará  em atrasos 
proporcionais dos pagamentos, sem quaisquer acrésci mos 
financeiros.” 

 
IV – DO PARECER. 

 

Ante todo exposto, conclui-se que o atraso no pagamento das 
faturas referentes ao fornecimento de combustível para as viaturas do Corpo 
de Bombeiros Militar do Pará ocorreu pelo acúmulo das notas fiscais e o 
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conseqüente encaminhamento intempestivo à Unidade Gestora (CBMPA), 
por culpa exclusiva da empresa Petrobrás Distribuidora S/A. Desse modo, 
descumprindo o estabelecido no item 12 do Edital do Pregão Presencial 
SEAD/DGL/SRP Nº 02/2004, e do parágrafo primeiro da cláusula décima 
primeira do contrato nº 020/2005, que estabelece as normas de prestação 
de serviços, com fornecimento de material, celebrado entre o Estado do 
Pará (CBMPA) e a Empresa Petrobrás Distribuidora S/A.  

 
Para tanto, discordamos que o Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará seja responsável pelo atraso no pagamento das faturas referentes às 
taxas de cobrança moratória atinentes ao fornecimento de combustível para 
as viaturas da corporação. E, conseqüentemente não deverá assumir o 
desembolso para saldar as taxas moratórias ora cobradas. 

É o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 08 de Junho de 2006. 
 

EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO – CAP QOBM 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer. 
 

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da COJ 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
I – Homologo o presente Parecer, 
II – Publique-se em BG providencie o Ajudante Geral 
 

PARECER Nº 066/2006-COJ 
Objeto : Petição da Advogada Rita de Cássia Ferreira Lins e 

Silva, OAB-PE/15.137. 
Interessada : Rita de Cássia Ferreira Lins e Silva, OAB-

PE/15.137. 
Assunto : Ressarcimento salarial do SD BM Márcio Dennys 

Machado Rodrigues, a contar da data de sua reinclusão na Corporação (21 
de novembro de 2005), devidamente reajustada. 

Anexos : 
* DOC. 1 – Requerimento do 2º SGT BM Miguel Willian 

Bernardes da Costa. 
 
I – DA CONSULTA. 
O Exmº. Sr. Cel QOBM – Comandante Geral da Corporação 

encaminhou a esta Comissão de Justiça, a petição da Advogada Rita de 
Cássia Ferreira Lins e Silva, OAB-PE/15.137, referente ao SD BM Márcio 
Dennys Machado Rodrigues, para análise e parecer. 
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II – DOS FATOS. 
A Advogada, Rita de Cássia Ferreira Lins e Silva, OAB-

PE/15.137, na data de 30MAI2006, protocolou no gabinete do Comandante 
Geral da Corporação, uma petição citando que o SD BM Márcio Dennys 
Machado Rodrigues foi reincluído na Instituição na data de 21 de novembro 
de 2005, através da Portaria nº 748, de 21NOV2005, conforme transcrito no 
BG nº 215/2005. Portanto, requer os vencimentos de verba salarial 
retroativa, devidamente reajustada, tendo em vista que, desde seu 
afastamento do quadro ativo está sem receber os referidos vencimentos, 
bem como salário mensal. 

Convém mencionar que no BG nº 196, de 05NOV2003, foi 
publicado o “ Termo de Deserção”  do SD BM Márcio Dennys Machado 
Rodrigues, por haver consumado o delito de deserção tipificado no Art. 187 
do Código Penal Militar, no dia 23OUT2003. Sendo transcrito no BG nº 199, 
DE 10NOV2003, a Portaria nº 605, de 05NOV2003, que excluiu do serviço 
ativo do Corpo de Bombeiros Militar o Soldado em tela, com fulcro no Art. 
127, § 2º da Lei nº 5.251, de 31JUL1985 (Estatuto dos Policiais Militares) c/c 
o Art. 456, § 4º do Código de processo Penal Militar. 

 
III – DO DIREITO. 
Que o SD BM Márcio Dennys Machado Rodrigues foi capturado 

no município de Castanhal, na data de 28SET2005, por uma equipe de 
policiais civis, sendo posteriormente conduzido ao Centro de Recuperação 
Especial “Coronel Anastácio das Neves” , sediado na Vila de Americano, 
município de Santa Isabel do Pará. 

O Art. 455, caput, 1ª Parte do Código de Processo Penal Militar 
(CPPM), menciona: “ Apresentando-se ou sendo capturado o desertor, a 
autoridade militar fará a comunicação ao juiz auditor, com a informação 
sobre a data e o lugar onde o mesmo se apresentou ou foi capturado, além 
de quaisquer outras circunstâncias concernentes ao fato” . Sendo que a 2ª 
Seção do EMG comunicou a captura do desertor, SD BM Márcio Dennys 
Machado Rodrigues, ao Exmº. Sr. Juiz Militar para conhecimento. 

O § 1º do Art. 457 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), 
dispõe, in verbis: “ O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for 
capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado 
apto para o serviço militar, será reincluído” . (Redação dada pela Lei nº 
8.236, de 20SET1991) 

Que o desertor foi submetido à inspeção de saúde, sendo 
considerado “Apto” , para o serviço militar, conforme ata nº 044/05, de 
28SET2005. 

Que o desertor, SD BM Márcio Dennys Machado Rodrigues, foi 
reincluído nas fileiras da Corporação, com fulcro no Art. 127, § 3º da Lei nº 
5.251, de 31JUL1985 (Estatuto dos Policiais Militares), Art. 26 da Lei nº 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1 

Boletim Geral Nº 111 de 14JUN2006 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1165 
 

6.626, de 03FEV2004 (Ingresso na PMPA), que também vige para o CBMPA 
e o Art. 457, § 1º do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 

Esse dispositivo que permite a reinclusão em casos de captura do 
desertor está em perfeita consonância com a mais recente jurisprudência dos 
mais alto tribunal militar pátrio. 

Vale ressaltar o item III do § 4º do Art. 134 da Lei nº 5.251, de 
31JUL1985 (Estatuto dos Policiais Militares). 

Art. 134 -  ............................................................................. 
§ 4º - Não é computável para efeito algum, o tempo: 
III – Passado como desertor. 
Os militares começam a contar tempo de serviço, a partir da 

data de sua inclusão, matrícula em órgãos de formação de militares ou 
nomeação para posto ou graduação na Corporação (Art. 131 – Lei nº 
5.251/1985). 

O militar reincluído recomeça a contar tempo de serviço, na 
data de sua reinclusão (Art. 131, § 2º - Lei nº 5.251/1985). 

O item “3” do Art. 6º da Lei nº 4.491, de 28NOV1973, instituiu os 
valores de remuneração dos Policiais Militares, que também vige para o 
CBMPA, dispõe: 

Art. 6°  - Suspende-se temporariamente o direito do policial-
militar ao soldo, quando:  

3 - na situação de desertor.  
Portanto, quando o militar é reincluído adquiri, novamente, o 

“Status de militar” é conseqüentemente passa a ter direito a seus 
vencimentos, sendo que no período em esteve na condição de desertor, este 
não direito de receber nenhuma remuneração.  

 

IV – DO PARECER. 
Diante do exposto sugiro  que seja efetivado o vencimento SD 

BM Márcio Dennys Machado Rodrigues, a contar da data do ato de sua 
reinclusão nas fileiras da Corporação, isto é 21 de novembro de 2005, 
conforme transcrito no BG nº 215/2005, devidamente reajustado, sendo que 
o período em que esteve na condição de desertor não tem direito a receber 
seus vencimentos. 

Esse é o parecer. S.M.J. 
Belém-PA, 12 de junho de 2006. 
 

SAULO LODI PEDREIRA – CAP QOBM  
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 

 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer. 
 

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da COJ 
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
I – Homologo o presente Parecer, 
II – Publique-se em BG providencie o Ajudante Geral 
 

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Nos termos do art. 11, do Código de Processo Penal Militar – 
CPPM, concedo ao TEN CEL QOBM HEGESIPO DONATO TEIXEIRA 
JUNIOR, do QCG, 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo de Inquérito 
Policial Militar do qual é encarregado, conforme portaria nº 300 – Gab. Cmdº, 
de 12 de maio de 2006. 

(Ref. Of. 02/2006 – IPM) 
 
2 – SINDICÂNCIA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Concedo ao ASP OF. BM ERIVALDO DOS SANTOS CARDOSO, 
do QCG, 07 (sete) dias de prorrogação de prazo para conclusão de 
Sindicância da qual é encarregado, conforme portaria nº 269/2006 - Gab. 
Cmdo. 

(Ref. Of. nº 20/2006 - SIND.) 
 

3 – DESIGNAÇÃO DE ESCRIVÃO 
Nos termos do art. 11, do Código de Processo Penal Militar – 

CPPM, designo o 1º TEN QOABM OSIMÁ CAMPOS DE OLIVEIRA, do QCG, 
para servir como escrivão do Inquérito Policial Militar do qual é encarregado o 
TEN CEL QOBM HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR, do QCG, 
conforme portaria nº 300 – Gab. Comdº, de 12 de maio de 2006. 

(Ref. Of. 01/2006 – IPM) 
 

 
3 – REFERÊNCIA ELOGIOSA 

O MAJ QOBM Comandante do 1º GBS, no uso da competência 
que lhe confere o art. 26, inciso IX da Lei nº 6.833, de 13.02.2006 – CEDPM, 
resolve: 

 
ELOGIAR: 
Aos militares: 3º SGT BM CÉSAR HENRIQUE MATIAS 

PORTELA e SD BM ÉBANO LAMEIRA DE SOUZA, ambos do 1º GBS, por 
terem doado sangue voluntariamente à pessoa necessitada, no Banco de 
Sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – HEMOPA. Ato 
de amor á vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL. 

(Ref. Of. nº 165/2006 – 1º GBS) 
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ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civi l 

 
 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
 

 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 


