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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 11 DE JUNHO DE 2007. 

BOLETIM GERAL Nº 106 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 12JUNHO2007 (TERÇA - FEIRA) 

Oficial Superior de Serviço MAJ BM LESSA 
Supervisor de Área CAP BM PALHETA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM RABELO 

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

CAP BM ROBERTO 
TEN BM WILLIAN 
 

 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

1 - ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº 299, DE 14 DE MAIO DE 2007. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar; e  

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Exonerar dos seguintes cargos; 
I – Comandante do 8º SGBM/I – Santa Izabel, MAJ QOBM 

HAYMAN APOLLO GOMES DE SOUZA. 
II – Membro da Comissão Permanente de Licitação, CAP QOBM 

ELIAS DE LIMA ROCHA. 
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Art. 2º - Nomear para o cargo de Comandante do 8º SGBM/I – 
Santa Izabel, o CAP QOBM ELIAS DE LIMA ROCHA. 

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a contar de 14 de maio de 
2007. 

Art. 4º - Revogada às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
 
PORTARIA Nº 335 DE 05 DE JUNHO DE 2007. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar; e  

 

RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar o Cap BM Helton Charles Araújo Morais a 

viajarem no período de 06 de maio a 20 de junho de 2007, ao Estado de 
Alagoas, a fim de freqüentar o curso de salvamento veicular no CBMAL. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a contar de 06 de maio de 
2007. 

Art. 3º Revogada às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 30941, de 06/06/2007) 
 
PORTARIA Nº 339, DE 05 DE JUNHO DE 2007. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do 

Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
em legislação peculiar; e  

 

RESOLVE: 
Art. 1º - Exonerar do cargo de Subcomandante da 3ª SBM/I- PAAR, o 

1º TEN QOM VIVIAN ROSA MACHADO. 
Art. 2º - Nomear para o cargo de ajudante de Ordens, a 1º TEN QOBM 

VIVIAN ROSA MACHADO. 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Revogada às disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 - ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº 333 DE 05 DE JUNHO DE 2007. 
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral 

do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas em legislação peculiar; e  

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar o Sgt BM Luiz Augusto Correa da Silva a viajar 

no período de 01 de maio a 02 de setembro de 2007, para a Cidade do Rio 
de Janeiro - RJ, a fim de freqüentar o Curso de meios auxiliares de 
instrução. 

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a contar de 01 de maio de 
2007. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
 
Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 30941, de 06/06/2007) 
 

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 

PARECER Nº 67 /2007-COJ. 
INTERESSADO: Subcomandante Geral do CBMPA. 
ORIGEM: Gab. Comd° do 6° SGBM/l 
ASSUNTO: SGT BM Domingos Macedo Dias deixou de gozar 

as férias decorrentes a cumprimentos de atos de serviço. 
ANEXO: - Ofício nº 200/06- Gab. Comd° do 6° SGBM/l, de 28 

de setembro de 2006 e anexos; 

 
EMENTA: MILITAR DA CORPORAÇÃO DEIXOU DE GOZAR 

AS FÉRIAS, NO ANO PREVISTO, SENDO IMPOSSIBILITADO DO GOZO 
DE FÉRIAS NO ANO SEGUINTE, DECORRENTE A CUMPRIMENTOS EM 
ATOS DE SERVIÇO (CFS). O ESTATUTO DA PMPA PREVÊ QUE, NA 
IMPOSSIBILIDADE DO GOZO DE FÉRIAS NO ANO SEGUINTE, 
DECORRENTE A CUMPRIMENTOS A ATOS DE SERVIÇO, O PERÍODO 
DE FÉRIAS NÃO GOZADO SERÁ COMPUTADO DIA A DIA PELO DOBRO, 
NO MOMENTO DA PASSAGEM DO POLICIAL-MILITAR PARA A 
INATIVIDADE. A LEI NÃO PODERÁ ESTABELECER QUALQUER FORMA 
DE TEMPO CONTRIBUIÇÃO FICTÍCIO (CF). DEFERIMENTO A 
CONCESSÃO DE FÉRIAS, POR SER UM DIREITO CONSTITUCIONAL.  
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I – DA CONSULTA 
O Subcomandante Geral do CBMPA encaminhou a COJ o 

Ofício nº. 200/06 - Gab Comd° do 6° SGBM/l, assinado pelo CAP QOBM 
Laércio Corrêa Palheta Comandante do 6° SBM/l, em que o mesmo solicita 
manifestação desta Comissão de Justiça a respeito do militar SGT BM 
Domingos Macedo Dias (lotado no 6° SGBM/l), que solicita concessão de 
férias, na época, não gozado decorrente a cumprimentos a atos de serviço. 

 
II - DOS FATOS 
O SGT BM Domingos Macedo Dias, na época aluno CFS, teve 

suas férias (outubro de 2005 – referente ao ano 2004) sustadas para serem 
disponibilizadas em outubro de 2006. Com o término do Curso de Formação 
de Sargento para abril 2006, o militar ficou impossibilitado de usufruir, pois o 
tempo previsto, segundo o estatuto da Polícia Militar do estado do Pará, no 
caso, menciona: na impossibilidade, o período de férias não gozado será 
computado dia a dia pelo dobro, no momento da passagem do Policial-
Militar para a inatividade. Porém, o mencionado não é recepcionado pela 
Constituição Federal, Motivo pelo qual o Subcomandante Geral do CBMPA 
deseja saber se o Militar em tela tem direito à concessão de férias.  

 
III – DO DIREITO 
A norma que rege os direitos de férias dos Militares do Estado 

do Pará é o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará - Lei n° 5.251, 
de 31 de julho de 1985, conforme disposição a seguir: 

 
SEÇÃO IV 
DAS FÉRIAS E DE OUTROS AFASTAMENTOS 
TEMPORÁRIOS DO SERVIÇO 
ART. 66 - Férias são afastamentos totais do serviço anual e 

obrigatoriamente concedidos aos Policiais-Militares para descanso, a partir 
do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte. 

§ 1° -Omissis. 
§ 2° - A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo 

anterior de licença para tratamento de saúde, por punição anterior 
decorrente de transgressão disciplinar, pelo estado de guerra ou para que 
sejam cumpridos atos de serviço, bem como, não anula o direito àquelas 
licenças. 

§ 3° - Omissis. 
§ 4° - Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte ou 

no caso de sua interrupção pelos motivos previstos, o período de férias não 
gozado será computado dia a dia pelo dobro, no momento da passagem do 
Policial-Militar para a inatividade e somente para esse fim, ressalvados os 
casos de transgressão disciplinar. 
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§ 5° - As férias serão de 30 (trinta) dias para todos os Policiais-

Militares. [...] 
Todavia a Constituição Federal, em seus artigos 7°, XVll; 40, § 

10: 
 
 [...] Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

além de outros que visem a melhoria de sua condição social: 
[...] 
XVll – Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal; 
[...] 
Art. 40 – Omissis 
§. 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de 

contagem de tempo de contribuição fictício; [...].  
Complementando, o Decreto nº 3.112, de 6 de julho de 1999, 

que dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, 
que versa sobre compensação financeira entre o Regime Geral de 
Previdência Social e os regimes próprios de previdência dos servidores da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na contagem 
recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em seu 
art. 5º, § 1º, assim define: 

[...] Art.5° – Omissis. 
§1° Entende-se como tempo de contribuição fictício todo aquele 

considerado em lei anterior como tempo de serviço, público ou privado, 
computado para fins de concessão de aposentadoria sem que haja, por 
parte de servidor ou segurado, cumulativamente, a prestação de serviço e a 
correspondente contribuição social. [...] 

 
IV – DO PARECER 
Da análise jurídica apresentada, em síntese, verificamos que se 

fazendo uma leitura fria e isolada do Estatuto da Polícia Militar do Estado do 
Pará e associando ao fato do Militar, que não pôde gozar suas férias 
programadas para outubro de 2005 referentes ao ano de 2004, na época 
sustada em virtude de ser aluno do CFS, que teve seu término em abril de 
2006.  Em tese o militar só poderia gozar suas férias após o término do 
curso, porém o tempo permitido para usufruir, segundo o estatuto, já havia 
se esgotado. Pelo Estatuto da PMPA, esse período de férias não gozado 
seria computado dia a dia pelo dobro, no momento da passagem do Policial-
Militar para a inatividade. Todavia, ao se consultar a Constituição Federal e 
o Decreto Federal nº 3.112, constatamos que em ambas, o entendimento 
referente ao período de férias não gozado que seria computado dia a dia 
pelo dobro, no momento da passagem do Policial-Militar para a inatividade 
se enquadra como tempo de contribuição fictício, não são recepcionados 
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pela Constituição Federal. Ao nosso entendimento, quando o estatuto faz 
referência ao fato e o enquadra a procedimentos que não foi recepcionado 
pela Constituição Federal e como as férias são direito líquido e certo, 
contemplado na Carta Magna, é que nos manifestamos favoravelmente à 
concessão de férias ao militar, observando a conveniência administrativa e 
registrar em Boletim Geral o período da concessão e o ano a que se refere. 

É o Parecer, sub censura. 
Quartel em Belém-PA, 07 de maio de 2007. 
 
KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM  
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. 
 
CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
Homologo o presente Parecer. 
 
PARECER Nº 069/2007-COJ. 
INTERESSADO: FÁBIO MARQUES VIEGAS. 
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA 
ASSUNTO: Recurso Administrativo, Exame de Suficiência 

Física. 
ANEXO: doc. Candidata ao Quadro de Oficiais Complementares 

(Advogado) 
 
EMENTA: RECURSO ADMINITRATIVO DO CANDIDATO AO 

QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR DO CBMPA, (ADVOGADO), 
APÓS INAPTO NO EXAME DE SUFICIÊNCIA FÍSICA, SOLICITAÇÃO DE 
REAVALIAÇÃO DA PROVA DE NATAÇÃO POR TER REALIZADO A 
PROVA EM PERCURDO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NO EDITAL. 
DEFEREIMENTO. 

 
I – DA CONSULTA 
O Sr Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Pará 

encaminhou a esta Comissão de Justiça – COJ o recurso do candidato ao 
Quadro de Oficiais Complementares (Advogado), FÁBIO MARQUES 
VIEGAS para análise e parecer da Comissão de Justiça, objetivando 
subsidiar solução quanto ao pedido de nova avaliação do TESTE DE 
SUFICIÊNCIA FÍSICA, por ter sido considerado INAPTO NA PROVA DE 
NATAÇÃO. 
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II - DOS FATOS 
Julgando-se prejudicado na avaliação do Teste de Suficiência 

Física por não ter atingido o índice na prova na prova de natação, onde 
deveria executar o percurso de 100 metros no tempo de 2 minutos, e de 
acordo com a ata completou o percurso com o tempo de 2’,16” (dois minutos 
e dezesseis segundos) na primeira tentativa e 2’,26” (dois minutos e vinte e 
seis segundos) na segunda tentativa.  

De acordo com a ata do Teste de Suficiência Física, o candidato 
foi considerado APTO nas modalidades de TRAÇÃO NA BARRA, FLEXÃO 
ABDOMINAL, CORRIDA DE MEIO FUNDO,  CORRIDA DE VELOCIADA, 
FLEXÃO DE BRAÇOS e na prova de NATAÇÃO ESTILO LIVRE foi 
considerado INAPTO por não ter atingido o índice de tempo no percurso, de 
acordo com o (EDITAL N° 003/2006 DE 11 DE OUTUBRO DE 2006.   

ALEGAÇÕES DO CANDIDATO:  
01. Preliminarmente informa que foi aprovado nas etapas do 

exame intelectual obtendo a quinta colocação e posteriormente foi 
considerado apto nos exames psicológico e médico, posteriormente foi 
submetido ao exame de suficiência física em fevereiro de 2007; 

02. Após ter sido submetido ao exame de suficiência física, 
obteve os índices em todas as modalidades previstas no edital, exceto na 
prova de natação que deveria ser executada no percurso de 100 metros no 
tempo de 2 minutos; 

03. Posteriormente tomou conhecimento que a piscina da ESEF 
(Escola Superior de educação Física DO Pará) não possuía 25 metros e sim 
26 metros na sua menor distância, pois a prova foi realizada nesta distância 
totalizando quatro voltas ao longo do suposto 25 metros, porém na realidade 
o percurso foi concluído em 104 metros.     

INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA PELA DIRETORIA DE 
ENSINO PARA SUBSIDIAR O PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA. 

01. A Diretoria de Ensino e Instrução  repassou a Comissão de 
Justiça a cópia do oficio nº 004/2007/  da ESEF (Escola Superior de 
Educação Física), de 24JAN2007, devidamente assinado pela Professora 
Josiléia Vallinoto, Coordenadora do Curso de Educação Física, com o 
seguinte teor:  

“Em resposta ao requerimento nº 291/07, encaminhado a esta 
coordenação, o qual solicita a metragem da piscina onde foi realizada a 
prova para oficial do Corpo de Bombeiros, no dia 23/02/07, temos a informar 
que a piscina olímpica deste campus III apresenta as seguintes medidas: 
26m x 50m x 2.28m.”     

 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
1- PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL  
Reza o consagrado aforismo que “o edital é a lei do concurso 

público”. Essa máxima consubstancia-se no princípio da vinculação ao 
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edital, que determina, em síntese, que todos os atos que regem o concurso 
público ligam-se e devem obediência ao edital que não só é o instrumento 
que convoca os candidatos interessados em participar do certame, como 
também contém os ditames que o regerão. 

A Lei 8.666/1993 consagra o referido principio em seu art. 3º, 
caput, asseverando que: 

“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 da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”. 

 
Esse princípio nada mais é que faceta dos princípios da 

legalidade e moralidade, mas que merece tratamento próprio em razão de 
sua importância. Com efeito, o edital é ato normativo editado pela 
administração pública para disciplinar o processamento do concurso público. 
Sendo ato normativo editado no exercício de competência legalmente 
atribuída, o edital encontra-se subordinado à lei e vincula, em observância 
recíproca, Administração e candidatos, que dele não podem se afastar. 

E de acordo com a norma editada para o certame, observa-se 
mais precisamente a compilação do Edital:  

 
EDITAL N° 003/2006 DE 11 DE OUTUBRO DE 2006 
O Estado do Pará, por meio do Corpo de Bombeiros Militar, 

representado por seu Comandante Geral, CEL QOBM ORLANDO FRADE, 
torna público que estarão abertas, no período de 30 de Outubro a 01 de 
Dezembro (conforme Retificação V) de 2006, as inscrições para o 
Concurso Público de Provas e Títulos para  o preenchimento dos cargos do 
QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR BM (QOCBM/2007) e  QUADRO 
DE OFICIAIS DE SAÚDE BM (QOFSBM/2007) abaixo especificados. 

O Concurso será regido por este Edital e executado pela 
Consulplan Consultoria, no que se refere à 1ª etapa - “Exame 
Intelectual” — e à “Avaliação Psicológica” da 2ª etapa, conforme contrato 
celebrado, e pelo CBMPA, relativamente aos exames de saúde e de 
suficiência física. 

[...] 
Cláusula Décima Primeira 
DA SEGUNDA ETAPA: EXAME DE SUFICIÊNCIA FÍSICA 
11.1.O Exame de Suficiência Física tem por objetivo avaliar a 

resistência física do candidato. 
11.2. Todas as provas físicas terão caráter eliminatório, sendo  

considerado inapto o candidato que não obtiver o índice mínimo em 
qualquer prova. 
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11.3.O candidato deverá comparecer a ESEFPA: Escola 

Superior de Educação Física, Av. 1° de Dezembro, entre Trav. Vileta e Trav. 
Timbó Marco, no horário indicado, munido do cartão de confirmação de 
inscrição, carteira de identidade original e trajes apropriados (calção de 
ginástica, camiseta, tênis e calção  de natação). 

11.4.O candidato será considerado APTO se conseguir atingir o 
mínimo desejável em todos os exercícios, sendo: 

11.4.1. Para candidatos do sexo MASCULINO: 
 

PROVAS Índice  
mínimo 

Tempo 
Máximo Tentativas 

Corrida de meio fundo 2.500 mts 13 min. 2 
Flexão abdominal, tipo remador 36 rep 1 min. 2 
Corrida de velocidade 100 mts 17 seg. 2 
Tração na barra 04 rep - 2 
Natação (estilo livre) 100 mts 2 min 2 
Flexão de braços – em 4 apoios 20 rep - 2 

[...] 
11.7. O candidato que não obtiver o índice satisfatório a cada 

prova, mesmo após Segunda tentativa, será considerado INAPTO, e não 
poderá prosseguir com a realização dos exercícios restantes. 

11.8. O candidato inapto no exame de suficiência física será 
eliminado do presente Concurso. 

11.9. Durante a realização do Exame Físico é permitido executar 
duas tentativas em cada uma das provas, com intervalo de 1 (uma) hora 
para descanso, excetuando-se o exercício de “Corrida de meio fundo” que  
deverá ser realizada com intervalo mínimo de 1 (um) dia. A data da última 
tentativa não poderá ultrapassar o último dia do período previsto no 
Calendário da Diretoria de Pessoal da CBMPA para a realização do Exame 
Físico. 

O sistema constitucional vigente prevê como regra que a 
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos (art.37, II da Constituição 
Federal). A realização de certame competitivo prévio ao acesso aos cargos 
e empregos públicos objetiva realizar princípios consagrados em nosso 
sistema constitucional, notadamente os princípios da democracia e 
isonomia, e efetiva-se por meio de processo administrativo. Utilizando-se 
deste mecanismo, atendem-se também as exigências do princípio da 
eficiência, neste momento entendido como a necessidade de selecionar os 
mais aptos para ocupar as posições em disputa e proporcionar uma atuação 
estatal otimizada.  

O regime democrático é marcado pela titularidade do poder 
conferida aos cidadãos, e de tal assertiva decorre o direito de participar 
ativamente do exercício e do controle das funções estatais. Por outro lado, o 
princípio isonômico determina um equânime tratamento dos cidadãos, de 
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acordo com sua situação pessoal, não havendo amparo para tratamento 
injustificadamente privilegiado ou desfavorecido por parte do Estado. 
Também não se pode olvidar que, analogicamente ao que ocorre com o 
princípio da "vantajosidade" encontrado no procedimento licitatório, o 
concurso deve objetivar selecionar os mais aptos para titularizar as posições 
estatais, em atendimento ao princípio da eficiência administrativa. 
Conjugando-se as três idéias, conclui-se que o acesso aos cargos e 
empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de um 
procedimento impessoal onde se assegurem igualdade de oportunidades a 
todos interessados em concorrer para exercer os encargos oferecidas pelo 
Estado, a quem incumbirá identificar e selecionar os mais adequados 
mediante critérios objetivos. 

 
IV – CONCLUSÃO 
De acordo com ata de avaliação o candidato não alcançou o 

índice disponibilizado na norma do edital, na primeira e segunda tentativa do 
TESTE DE SUFICIÊNCIA FÍSICA na modalidade NATAÇÃO, e 
considerando que o percurso executado foi superior ao estabelecido no 
Edital,   pois de  acordo com  informações do  oficio nº 004/2007  da  Escola  

Superior de Educação Física do Pará o dimensionamento da 
Piscina Olímpica do Campus III da ESEFPA é de 26m x 50m x 2.28m, e 
considerando que a piscina não possuía 25 metros e sim 26 metros na sua 
menor distância, pois a prova foi realizada nesta distância, totalizando quatro 
voltas ao longo do suposto 25 metros, porém na realidade o percurso foi 
concluído em 104 metros. E diante do exposto somos de parecer que seja 
deferido o pedido do requerente para ser novamente avaliado na prova de 
natação em uma distância de 100m com tempo de 02 minutos de acordo 
com o determinado no edital, haja vista que as habilitações e matrículas não 
foram efetivadas, assim como o concurso encontra-se provisoriamente 
suspenso para que outros candidatos sejam submetidos ao Teste de 
Aptidão Física, conforme liminar concedida em decorrência do Mandado de 
Segurança Processo 2007.1013225-6. 

É o Parecer, salvo melhor juízo. 
Quartel em Belém-PA, 23 de maio de 2007. 
 
ROBERTO CARLOS PAMPLONA DA SILVA – CAP QOBM   
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM   
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA 

 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
Homologo o presente Parecer 
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Parecer nº 070/2007-COJ 
Objeto: DISPENSA  DE LICITAÇÃO  
Interessado: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA  
Assunto: CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA 

LOCADORA DE VEÍCULOS, POR MEIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
PARA TRANSPORTE DE MILITARES. 

Anexo: PROCESSO Nº 524 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

CONTRATAÇÃO DIRETA DE EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULO – 
TRANSPORTE DE MILITARES. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA -.  
POSSIBILIDADE. FUNDAMENTO NO INCISO IV DO ART. 24 DA LEI Nº 
8.666/93. 

 
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 de uma 
empresa locadora de veículos, através de dispensa de licitação, para o 
transporte de militares para atuar em evento emergencial, nos municípios de 
Altamira, Anapu e Vitória do Xingu.  

  
II - DOS FATOS: 
 Em 13 de Abril de 2007, deu entrada nesta Comissão de 

Justiça o processo nº 524 cujo parecer visa subsidiar o Comando da 
Corporação na tomada de decisão quanto a contratação direta de uma  
empresa locadora de veículos, por meio de dispensa de licitação, para 
transporte de militares que irão atuar na distribuição de cestas básicas nos 
municípios de Altamira, Anapu e Vitória do Xingu com partida do município 
de Marabá para atender às famílias atingidas pelas enchentes e 
enchurradas ocorridas nos respectivos municípios. 

Em conseqüência aos desastres naturais (enchentes e 
enchurradas), que resultaram em danos materiais, ambientais e prejuízos 
econômicos e sociais aos municípios acima citados, somado com a 
insuficiência de recursos para arcar com os custos referentes aos 
atendimentos às populações atingidas e na recuperação das áreas afetadas, 
as prefeituras locais resolveram decretar situação de Emergência. 

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

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
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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.” 

Por estes dispositivos legais, de natureza principiológica, pode-
se verificar 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, IV da Lei nº 8.666/93: 

 
LEI Nº 8.666/93 
Art. 24 – “É dispensável a Licitação:” 
IV – “nos casos de emergência ou de calamidade pública, 

quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente 
para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada 
a prorrogação dos respectivos contratos;” 

Desta forma, identificamos que a dispensa não constitui a regra 
e sim a exceção. Assim como, no caso ora tratado, podemos vislumbrar que 
trata-se de uma situação fática na qual há potencial de dano ou 
comprometimento á segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e 
outros bens, públicos ou particulares. Logo, resta caracterizada a urgência 
prevista na indicação legal acima e justifica a dispensa de licitação para 
corrigir a anormalidade em que os municípios se encontram.      
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Vale ressaltar, em oportuno, que o reconhecimento e a devida 

homologação da situação de Emergência é de valoração subjetiva. Mas há 
de estar baseado em fatos consumados ou iminentes, comprovados ou 
previstos, que justifiquem a dispensa de licitação, quais sejam: 

1 – Caracterização da situação de fato; 
2 -  Indicação do dispositivo legal que ampare o pedido; 
3 -  a razão da escolha da empresa a ser contratada; 
4  - justificativa do preço com anexação de pelo menos três 

orçamentos. 
Portanto, toda e qualquer dispensa de licitação deve ser 

antecedida de atos administrativos internos, destinados a verificar sua 
necessidade, apurar o interesse público a ser atendido, especialmente no 
plano de características técnicas e econômica do serviço. O administrador 
tem o dever de cogitar de todas as soluções possíveis do ponto de vista 
técnico, econômico e que melhor satisfaça o interesse público. 

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

524 oriundo da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, onde foi constatada 
a caracterização da Situação de Emergência, conforme Decretos emanados 
pelos Prefeitos dos respectivos Municípios atingidos pelos desastres 
naturais (enchentes e enchurradas); pela devida consecução dos atos 
administrativos internos (expediente da CEDEC provocando a contrataç ão 
de uma empresa para transportar os militares até o município de Altamira, 
Anapu e Vitória do Xingu; expediente da Diretoria de Apoio Logístico 
solicitando à Diretoria de Finanças disponibilidade orçamentária para custear 
as despesas com a referida locação e a resposta da Diretoria de Finanças 
informando a existência da dotação orçamentária disponível), bem como a 
indicação do dispositivo legal que ampara o pedido;  a justificativa do preço 
com a anexação de três orçamentos, entendemos ser procedente a 
contratação direta , por meio de dispensa de licitação, para a consecução do 
objeto acima exposto. 

Contudo, é importante aqui lembrar que a contratação direta, 
obrigatoriamente, deve submeter-se a um procedimento administrativo, 
como regra. Ou seja, ausência de licitação não equivale à contratação 
informal, realizada com quem a Administração bem entender, sem cautelas 
nem documentação. 

É o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 13 de Abril de 2007. 
 
EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
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CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
Homologo o presente Parecer. 
 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 

 
 
4ª PARTRE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 

SEM ALTERAÇÃO 
 
 

 
 
 
 
 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 

 
 
 
 

Confere com o Original: 
 
 
 
 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 
 
 
 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 106 de 11JUN2007– E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.1114 
508 

 
 
 
 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 098 de 28MAIO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1026 
 

  
 
 

 
 
 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 094 de 22MAIO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 992 
 

 
 
 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 089 de 15MAIO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 946 
 

  

 
 
 
 
 

 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 088 de 14MAIO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 933 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 068 12ABR2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 695 
 

 
 

 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 068 de 12ABR2007 - E-mail ajgcbm@yahoo.com.br Pág. 697 
 

  
 
 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 144 de 10AGO2006 - E-mail ajgcbm@yahoo.com.br Pág. 1466 
 

 
 
 


