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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 18 DE AGOSTO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 148 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 

1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 19AGO2006 (SÁBADO)  

Oficial Superior de Serviço MAJ BM NAHUM 
Supervisor de Área CAP BM VINICIUS 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BENTES 

2º Turno: CAP BM FRANCÊS 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM HÉLIO 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM CASTRO 
TEN BM VIVIAN 

 
SERVIÇOS PARA O DIA 20AGO2006 (DOMINGO)  

Oficial Superior de Serviço MAJ BM CAVALCANTI 
Supervisor de Área CAP BM OLIMPIO 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM OLIVEIRA 

2º Turno: CAP BM QUARESMA 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM VIVIAN 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM ROBERTO 
TEN BM ARTHUR 

 
SERVIÇOS PARA O DIA 21AGO2006 (SEGUNDA-FEIRA)  

Oficial Superior de Serviço MAJ BM IDBAS 
Supervisor de Área CAP BM LUIZ 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM AUGUSTO 

2º Turno: CAP BM LUIZ CLAUDIO 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM SAMARA 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

CAP BM FURTADO 
CAP BM NOBRE 
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2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
PARECER Nº 091/2006-COJ. 
OBEJTO: Petição do Ex-SD BM Micherle Coutinho da Silva. 
INTERESSADO: Ex-SD BM Micherle Coutinho da Silva. 
ASSUNTO: Solicitação de reinclusão nas fileiras da 

Corporação. 
ANEXO:- Petição do Ex-SD BM Micherle Coutinho da Silva.   
 
I – DA CONSULTA  
O Cel QOBM – Comandante Geral do CBMPA encaminhou, na 

data de 26JUN2006, a petição do EX–SD BM Micherle Coutinho da Silva à 
Comissão de Justiça, para análise e parecer. 

 
II - DOS FATOS 
O Sr. Mirchele Coutinho da Silva ingressou nas fileiras da 

Corporação, na data de 01FEV1994, conforme BG nº 038, de 28FEV1994, 
sendo licenciado a pedido, no comportamento “BOM”, na data de 
11OUT2001, conforme BG nº 182/2001. 

O ex-militar menciona alguns fatos que convém citar: 
1. Que está requerendo “INCORPORAÇÃO DE EX-PRAÇA”, 

em virtude de que o termo “REINCLUSÃO”, segundo o Decreto Federal nº 
57.654/66, que regulamenta a Lei do Serviço Militar, em seu Art. 3º, nº 36, 
somente poderia ser concedida a “RESERVISTA” ou “DESERTOR”, situação 
esta, que jamais se encontrou. 

2. Que seu pleito de “INCORPORAÇÃO DE EX-PRAÇA”, está 
prevista no Art. 6º do Decreto nº 3.768/85 c/c o Art. 22 do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição do Estado do Pará, haja vista, ter 
sido licenciado no comportamento “BOM” e a “pedido”.  

3. Que o ato de “REINTEGRAÇÃO”, segundo dispõe o Art. 16, 
Parágrafo Único e Art. 40 ao 42 da Lei nº 5.810/94 é o reingresso do 
servidor na administração pública, no cargo anteriormente ocupado ou no 
resultante de sua transformação, em decorrência de decisão administrativa 
ou sentença judicial. 

4. Menciona ainda, os artigos 5º, I, 6º ao 8º, 53, 55190, I, IV, VII, 
X, XI, XIII, XV e 195, todos da Lei nº 5.810/94. 

 
III - DO DIREITO 
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Preliminarmente, deve-se ressaltar que são protocolados no 

CBMPA, freqüentemente, vários requerimentos versando sobre reinclusão 
de ex-Bombeiros Militares, em regra, licenciados “a bem da disciplina” ou “a 
pedido”.  Tais requerimentos são despachados para esta Comissão de 
Justiça para análise e emissão de Parecer Jurídico. 

Ocorre, Exmo. Sr. Comandante, que o Parecer desta 
Assessoria Jurídica, em qualquer dos casos, é sempre o mesmo - o 
INDEFERIMENTO do pedido por falta de amparo legal, considerando que, 
taxativamente, está estabelecido na Constituição e na Lei que dispõe sobre 
o ingresso na PMPA, que se aplica ao CBMPA, a impossibilidade de 
reinclusão nesta Corporação pela via administrativa. 

Com efeito, o art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, 
hodiernamente alterado pela Emenda Constitucional nº 19/99, estabelece 
que investidura em cargo público se dará, "in verbis": 

“ Art. 37 - A Administração Pública direta ou indireta de qualquer 
dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também ao seguinte”: 

I -................................................ 
II - A investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação  prévia  em concurso público de provas ou de  provas  e  títulos,  
de  acordo  com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 
forma prevista em Lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

.........................................................” 
Ratificando o preceito da Lex Mater, a Constituição do Estado 

do Pará ao tratar da investidura em cargo público no Art. 34, § 1º, com nova 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 15/99, assim dispôs: 

“ Art. 34 - ............................................. 
§ 1º - A investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de 
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, 
ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração; 

................................................................” 
Como se não bastassem os preceitos constitucionais ut supra, a 

Lei Estadual nº 6.626/2004, estabelece normas para o ingresso na Polícia 
Militar do Estado do Pará, que se aplica ao CBMPA: 

“ Art. 26 - É vedada a reinclusão, salvo para dar cumprimento à 
decisão judicial e nos casos de deserção, extravio e desaparecimento” . 
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“ Art. 27 – O ingresso na PMPA é privativo de candidatos que, 

aprovados e classificados no concurso público, atendam aos requisitos de 
inscrição no certame seletivo e de matrícula no Curso de Formação ou 
Adaptação” . 

O inciso VI do Art. 2º, bem como Art. 19 da Lei Estadual 
supracitada dispõe: 

VI - INCORPORAÇÃO: ato pelo qual o praça especial ou praça 
é incluído no estado efetivo da Corporação, ocorrendo concomitantemente 
com a matrícula. 

“ Art. 19 – O ingresso na Polícia Militar ocorrerá por meio de 
incorporação ou nomeação, após aprovação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, o qual se regerá pelas regras que forem 
estabelecidas no respectivo edital, observadas as normas do inciso X do § 
3° do art. 142 da Constituição Federal e as constan tes desta Lei e de seu 
regulamento” . 

Portanto, o termo “ reinclusão” é utilizado perfeitamente, 
quando o militar retorna as fileiras da Corporação, haja vista o § 2º do Art. 
130 da Lei nº 5.251/85 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), que se 
aplica ao CBMPA, reza: “ O Policial Militar reincluído recomeça a contar 
tempo de serviço na data de sua reinclusão” . O termo “ incorporação” , por 
sua vez, refere-se ao ato de inclusão no estado efetivo, após aprovação em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, ocorrendo 
concomitantemente com a matrícula. 

Assim, está caracterizada a impossibilidade de “ reinclusão”  
nesta Corporação sem prévia classificação em concurso público, a não ser 
que haja determinação judicial para tanto, ou ainda, nos casos de desertor 
ou extraviado. 

Quanto aos vários artigos citados da Lei nº 5.810/94, vale 
ressaltar que não se aplicam as Corporações Militares Estaduais, haja vista, 
a referida Lei, dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 
Públicas do Estado do Pará. 

Ut Retro, entendemos que não existe necessidade de parecer 
para todos os casos de reinclusão pelas considerações já feitas, podendo a 
Diretoria de Pessoal, com base neste parecer, indeferir de pronto todos os 
requerimentos que versarem sobre tal assunto.  

 

IV - DO PARECER 
Diante dos fatos e fundamentos acima expendidos, não 

encontramos nenhum dispositivo legal que ampare a pretensão do 
requerente, razão pela qual, opino pelo indeferimento do pedido do Ex-SD 
BM Micherle Coutinho da Silva, por absoluta falta de amparo legal. 
Outrossim, informo-vos que esta é a quarta vez que o requerente postulou o 
mesmo pleito nesta Corporação. 
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Por outro lado, visando dar maior celeridade aos procedimentos 

administrativos no âmbito desta Comissão de Justiça, no que concerne aos 
pedidos de reinclusão, entendemos que a Diretoria de Pessoal deverá 
indeferir de plano tais pedidos.  

É o parecer, salvo melhor juízo de Vossa Excelência.  
Quartel em Belém-PA, 10 julho de 2006. 
 

SAULO LODI PEDREIRA – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 

 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. Outrossim informo a V. Exª., que foi 

verificado junto a CONJUR da PMPA, conforme determinado. 
 

HOMOLOGAÇÃO DE PARECER: 
 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 
B) Parecer nº 092/2006-COJ 
Objeto : DISPENSA  DE LICITAÇÃO  
Interessado : DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA  
Assunto : CONTRATAÇÃO DO SR. MILTON MONTEIRO 

MARQUES 
Anexo : PROCESSO Nº 722 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PRESTADORA DE SERVIÇOS  DE 
CONSULTORIA.  IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO NO IN CISO V 
DO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97, QUE TRATA DAS CONDUT AS 
VEDADAS AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAI S.  

 

I - DA CONSULTA:  
A Diretoria de Apoio Logístico solicitou ao Ilmo. Sr. Maj. QOBM 

Cláudio Antônio da Silva Cavalcanti, Presidente da Comissão de Justiça do 
CBMPA, parecer jurídico com embasamento na lei nº 8.666/93, para 
subsidiar a tomada de decisão no que diz respeito à Contratação Direta do 
sr. Milton Monteiro Marques para a prestação de ser viços de 
Consultoria técnica referente à análise dos Procedi mentos Licitatórios 
e Contratos Administrativos  por meio de dispensa de licitação.  

 

II - DOS FATOS: 
Em 12 de junho de 2006, o professor Milton Monteiro Marques 

apresentou proposta de contratação de serviço de consultoria técnica ao 
Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA, que por sua vez determinou, por 
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meio de despacho, ao Diretor de Apoio Logístico, que providenciasse a 
contratação do mesmo. No dia 29 de junho do corrente, por meio do ofício nº 
176/DAL, foi solicitado à Diretoria de Finanças informações referentes à 
disponibilidade orçamentária para custear a despesa com a devida 
contratação. E, em 11 de julho de 2006, a DF informou ao Diretor de Apoio 
Logístico que fora disponibilizado por meio de remanejamento a importância 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) na atividade 4534 – operacionalização das 
ações administrativas – elemento despesa 339036 para utilização no 
pagamento da despesa acima. E, conseqüentemente foi encaminhado à 
Comissão de Justiça para análise e parecer.  

 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL : 
Art. 37 – “A Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” 

XXI – “ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual 
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.” 

Podemos verificar, nesse caso,  que a licitação pública e prévia 
é a regra para as contratações administrativas e se aplica indistintamente à 
Administração Direta e Indireta. Nesta única norma coexistem princípios 
elencados como o Estado Democrático de Direito, como da Administração 
Pública. Pois, licitar significa que o administrador deve selecionar com quem 
contratar, definir as condições de direito e de fato no intuito de obter sempre 
a proposta mais vantajosa. Esta proposta, é aquela em que a prestação do 
serviço pelo particular se adequa e satisfaz o interesse público, além da 
Administração assumir prestações menos onerosa com a melhor qualidade 
do serviço. 

Por outro lado, a ausência de licitação somente se admite por 
exceção e, tão somente, nos casos indicados em lei. As exceções 
encontram respaldo constitucional nas definições legais da lei de licitações e 
contratos administrativos. Em nosso caso, verificamos a fundamentação 
legal na leitura do art. 24, II da Lei nº 8.666/93: 

LEI Nº 8.666/93 
Art. 24 – “É dispensável a Licitação:” 
II – “para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea “a” do inciso II, do artigo anterior, e para 
alienações, nos casos previstos nesta Lei desde de que não se refiram a 
parcelas de um mesmo serviço, compras ou alienações de maior vulto que 
possa ser realizado de uma só vez;” 
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Desta forma, identificamos que a dispensa não constitui a regra 

e sim a exceção, podendo, sim, a Administração contratar os serviços ora 
discutidos. Entretanto, neste caso, podemos identificar que o impedimento 
para a devida contratação não é emanada da Lei nº 8.666/93, e sim da Lei 
9.504/97 que dispõe acerca das condutas vedadas aos Agentes Públicos 
durante as campanhas eleitorais. 

Lei N° 9.504/97 
Art. 73 – São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

Inciso V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, 
demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros 
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex-officio, remover 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três 
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de 
plena direito,...” 

 
IV – DO PARECER. 
Ante todo exposto, e com base nos autos do procedimento nº 

722 oriundo da Diretoria de Apoio Logístico, que evidentemente não permite 
a contratação do professor Milton Monteiro Marques na vigência das 
campanhas eleitorais, opinamos pelo indeferimento do pedido. Contudo, 
uma vez cessada a condição que impede a prática de tal conduta, a referida 
contratação será perfeitamente possível.  

É o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 14 de Agosto de 2006. 
 
EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 

 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. 
 

HOMOLOGAÇAO DE PARECER: 
 

ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 
C) Parecer nº 093/2006-COJ 
Objeto : CONTRATAÇÃO DE VOLUNTÁRIO CIVIL   
Interessado : DIRETORIA DE PESSOAL DO CBMPA  
Assunto : CONTRATAÇÃO EM PERÍODO ELEITORAL 
Anexo : OFÍCIO Nº 601 
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EMENTA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - VOLUNTÁRIO 

CIVIL.  IMPOSSIBILIDADE.  FUNDAMENTAÇÃO NO INCISO V  DO ART. 
73 DA LEI Nº 9.504/97, QUE TRATA DAS CONDUTAS VEDAD AS AOS 
AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHAS ELEITORAIS.  

 
I - DA CONSULTA:  
A Diretoria de Pessoal solicitou ao Ilmo. Sr. Maj. QOBM Cláudio 

Antônio da Silva Cavalcanti, Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA, 
através do ofício n° 601, de 04 de agosto do corren te, parecer jurídico sobre 
a possibilidade de contratação de novos voluntários civis.   

 
II - DOS FATOS: 
Em 04 de agosto de 2006, a Diretoria de Pessoal do CBMPA 

solicitou ao Exmo. Sr. Comandante Geral que fosse emitido parecer jurídico, 
por meio da Comissão de Justiça, com embasamento no Decreto nº 1.297 
de 18OUT04, para subsidiar a tomada de decisão no que diz respeito à 
Contratação de voluntários civis, em virtude de no dia 09AGO2006 serem 
excluídos 70 (setenta) voluntários por terem completado o período máximo 
de 02 (dois) anos estabelecido pelo Decreto acima. 

 
III – DO DIREITO 
Lei N° 9.504/97 
Art. 73 – São proibidas aos agentes públicos, servidores ou 

não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais: 

Inciso V – nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, 
demitir sem justa causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros 
meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex officio, remover 
transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três 
meses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de 
plena direito,...” 

 
IV – DO PARECER. 
Ante o exposto, e com base na leitura do Decreto n° 1.297/04, 

de 18OUT04, que estabelece as regras para contratação de voluntários civis 
bem como no texto da Lei n° 9.504/97 que trata acer ca das condutas 
vedadas aos agentes públicos durante as campanhas eleitorais, opinamos 
pelo indeferimento da pretensão. Contudo, uma vez cessada a condição que 
impede a prática de tal conduta, a referida contratação será perfeitamente 
possível.  

É o Parecer. 
 

Quartel em Belém-PA, 14 de agosto de 2006. 
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EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 

 

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. 
 

HOMOLOGAÇÃO DO CMT GERAL: 
1. Homologo o presente parecer. 
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral. 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 

2 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 
OF. S/Nº/2006 - DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DA 

CIDADE NOVA. 
Prezado Senhor 
Saudações em Cristo 
 
A Igreja Evangélica Assembléia de Deus, Campo da Cidade 

Nova, por meio do Departamento da Escola Dominical estará realizando no 
dia 07 de setembro de 2006, às 19h00 em seu templo central, situado na 
travessa SN 06 nº 100, Conjunto Cidade Nova II - Ananindeua/PA, próximo 
ao Supermercado Formosa, a programação denominada ‘CULTO DOS 
MILITARES”, e por meio do presente venho mui respeitosamente convidar 
Vossa excelência, bem como todos os militares evangélicos para 
participarem do citado evento, o traje para a programação é passeio ou 
representação. 

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos agradecimentos 
em nome do Senhor Jesus Cristo, desejando a mais rica benção celestial 
sobre vossa vida, vossa administração e sobre vossa família. 

Respeitosamente, 
 
ROBERTO ALBUQUERQUE LIMA  
Pastor-Presidente IEADCN/PA 
 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
A BM/5 para difusão. 

 
4ª PARTE: JUSTIÇA  DISCIPLINA 

1 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 
OF. Nº 05/2006 - DO TCEL BM GOMES ENCARREGADO DO 

PADS. 
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Ao Sr. CEL BM Subcomandante Geral, 
 
Considerando que este oficial superior encontra-se encarregado 

do Procedimento Administrativo Disciplinar Simplificado, para apurar a falta 
de serviço de Superior de Dia ao CBMPA, no dia 11JUN2006, é que solicito 
a Vossa Senhoria o sobrestamento do referido PADS em virtude do MAJ BM 
PAULO, encontrar-se em gozo de férias e viajando para o interior do Estado, 
sendo o referido, testemunha principal para elucidação dos fatos em causa. 

Atenciosamente, 
 
GONCISLEI GOMES GONÇALVES - TCEL BM 
Encarregado do PADS 
 

DESPACHO DO SUBCOMANDO GERAL : 
Autorizo. 
 
 

 
 
 
 

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 


