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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 1º DE AGOSTO DE 2007. 

BOLETIM GERAL Nº 133 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o 
seguinte: 

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS 
SERVIÇOS PARA O DIA 02 DE AGOSTO DE 2007 (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 DA AJG  
Encarregado de Inquérito Técnico A CARG DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

A CARGO DA DST 
A CARGO DA DST 
 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 

SEM ALTERAÇÃO 
 

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

1 – ATO DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO DE 26 DE JULHO DE 2007. 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando as 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos V e X da 
Constituição Estadual, e art. 16 da Lei nº 5.731, de 15 de novembro de 1992, 

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Exonerar o CEL QOBM RG 10917 EMANUEL LISBOA 

ALVES DO NASCIMENTNO, do cargo de Chefe do Estado Maior Geral e 
Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Art. 2º - Nomear o CEL QOBM RG 11522 LUIZ CLAUDIO 
SARMANHO DA COSTA, para exercer o cargo de Chefe do Estado Maior 
Geral e Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1  

________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 133 de 1ºAGO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1400 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se às disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 26 de julho de 2007. 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 30.974, de 30JUL2007) 
 
DECRETO 
A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE: 
Nomear de acordo com o art. 6º, inciso II, da Lei nº 5.810, de 24 

de janeiro de 1994, o MAJ QOBM RG 15284 PAOLLO SCHMULLERMANN 
CIPRIANO DE OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Especial II, lotado na Governadoria do Estado. 

PALÁCIO DO GOVERNO, 26 de julho de 2007. 
 
ANA JÚLIA CAREPA 
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 30.974, de 30JUL2007) 
 
DECRETO 
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, Usando as 

atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso V da Constituição 
Estadual, e art. 24 d Lei Complementar nº 53, de 07 de fevereiro de 2006, 

 
RESOLVE: 
Art. 1º - Nomear O CEL BM R/R RAIMUNDO ALEXANDRE DO 

NASCIMENTO, para exercer o cargo em comissão de Assessor técnico, 
código GEP-DAS-012.5, lotado no corpo de Bombeiros Militar do Pará. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4º - Revogam-se às disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 26 de julho de 2007. 
- 
ANA JÚLIA CAREPA 
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE nº 30.974, de 30JUL2007) 
 

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 – COMISSÃO DE JUTIÇA DO CBMPA 

PARECER 089/2007-COJ. 
INTERESSADO: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA. 
ORIGEM: SUBCOMANDO DO CBMPA 
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ASSUNTO: AVALIAÇÃO LEGAL DO ITEM 3.4, DO 

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR E RESGATE, 
NORMATIZADA PELA PORTARIA N°454 DO COMANDANTE GERAL DO 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, DE 1° DE AGOSTO DE 
2006. PUBLICADO EM BG N°144 DE 10 DE AGOSTO DE 2006. 

ANEXOS: MEMORANDO N°182/2007 – SUBCOMANDO DO 
CBMPA 

 
EMENTA: AVALIAÇÃO DO ITEM 3.4, DO PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO HOSPITALAR E RESGATE, QUE CONFLITA COM 
ORDENAMENTO JURÍDICO DA CORPORAÇÃO e FERE O PRINCÍPIO 
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. REVOGAÇÃO  

 
I – DA CONSULTA 
Em 02 de Junho de 2007, o Subcomandante Geral do CBMPA, 

por meio do memorando n° 182/2007, solicitou um parecer a respeito do 
possível  conflito criado pelo item 3.4 do Protocolo de Atendimento 
Hospitalar e Resgate as normas vigentes a Corporação.  

 
II - DOS FATOS 
 AVALIAÇÃO DO ITEM 3.4, DO PROTOCOLO DE 

ATENDIMENTO PRÉ -HOSPITALAR E RESGATE, QUE CONFLITA COM 
ORDENAMENTO JURÍDICO DA CORPORAÇÃO e COM O PRINCÍPIO DA 
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. 

 
III – DO DIREITO 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e 
disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios.  

O DECRETO No 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983 - que 
regulamenta o DECRETO-LEI Nº 667, DE 2 DE JULHO DE 1969 
(Reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos 
Estados, dos Território e do Distrito Federal, e cria o Regulamento para às 
Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) dispõe o seguinte: 

Art. 1º - Este Regulamento estabelece princípios e normas para 
a aplicação do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo 
Decreto-lei nº 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreto-lei nº 2.010, de 
12 de janeiro de 1983.  

Art. 2º - Para efeito do Decreto-lei nº 667, de 02 de julho de 
1969 modificado pelo Decreto-lei nº 1.406, de 24 de junho de 1975, e pelo 
Decreto-lei nº 2.010, de 12 de janeiro de 1983, e deste Regulamento, são 
estabelecidos os seguintes conceitos: 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1  

Boletim Geral Nº 133 de 1ºAGO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1402 
 

 
6) Comando Operacional - Grau de autoridade que compreende 

atribuições para compor forças subordinadas, designar missões e objetivos 
e exercer a direção necessária para a condução das operações militares. 

8) Controle Operacional - Grau de autoridade atribuído à Chefia 
do órgão responsável pela Segurança Pública para acompanhar a execução 
das ações de manutenção da ordem pública pelas Polícias Militares, por 
forma a não permitir desvios do planejamento e da orientação pré-
estabelecidos, possibilitando o máximo de integração dos serviços policiais 
das Unidades Federativas. 

22) Operacionalidade - Capacidade de uma organização policial-
militar para cumprir as missões a que se destina.  

23) Orientação - Ato de estabelecer para as Polícias Militares 
diretrizes, normas, manuais e outros documentos, com vistas à sua 
destinação legal.  

24) Orientação Operacional - Conjunto de diretrizes baixadas 
pela Chefia do órgão responsável pela Segurança Pública nas Unidades 
Federativas, visando a assegurar a coordenação do planejamento da 
manutenção da ordem pública a cargo dos órgãos integrantes do Sistema de 
Segurança Pública. 

...  
Art. 47 - Sempre que não colidir com as normas em vigor nas 

unidades da Federação, é aplicável às Polícias Militares o estatuído pelo 
Regulamento de Administração do Exército, bem como toda a sistemática de 
controle de material adotada pelo Exército. 

 
O REGULAMENTO INTERNO E DOS SERVIÇOS GERAIS  DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO (RISG) 
Art. 194. O Of Dia é, fora do expediente, o representante do Cmt 

U e tem como principais atribuições, além das previstas em outros 
regulamentos, as seguintes: 

I - assegurar, durante o seu serviço, o exato cumprimento de 
ordens da unidade e das disposições regulamentares relativas ao serviço 
diário; 

II - estar inteiramente familiarizado com os planos de segurança 
do aquartelamento, de combate a incêndio, de chamada e os sinais de 
alarme correspondentes, para fins de execução ou treinamento; 

III - receber o Cmt U, à sua chegada ao início do expediente, e 
apresentar-se quando este entrar no quartel após o toque de ordem, e 
também ao SCmt U, assim que este chegue, só podendo retardar essas 
apresentações em conseqüência de trabalho urgente, no qual seja 
indispensável a sua presença, sendo que, neste caso, apresentar-se-á 
imediatamente após cessar o impedimento, declarando lhes os motivos do 
retardo; 
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IV - verificar, ao assumir o serviço, em companhia de seu 

antecessor, respeitadas as restrições do parágrafo único deste artigo e as 
constantes das NGA/U, se todas as dependências do quartel estão em 
ordem e assegurar-se da presença de todos os presos e detidos nos lugares 
onde devam permanecer, e, após estas providências, ambos apresentar-se-
ão ao SCmt U; 

 

A PORTARIA N° 148, de 20 de Marco de 2000 – Diretriz 
Operacional – D.O. n° 001/00-COP.  

Art. 1° - Ficam estabelecidas, para efeito da aplicação desta 
D.O., as seguintes definições: 

I – Emergência – É a situação crítica ou acontecimento 
perigoso e fortuito que exige a imediata atuação de equipes do Corpo 
de Bombeiro; 

II – Cadeia de Comando Operacional (CCO) – É o escalão 
hierárquico que define a quem caberá o Comando das Operações de 
Bombeiros no local da emergência;  

III – Comandante das Operações (COB) – É o militar da CCO 
incumbido do Comando das Operações de Bombeiros no local da 
emergência; 

XXII – Comandante do Setor – É o responsável pelo 
gerenciamento das atividades técnicas desenvolvidas nos diversos 
setores da operação, tais como, salvamento, combate ao fogo, 
abastecimento de água, abertura de acessos, instalação de escadas, 
etc.  

A PORTARIA nº. 454, de 1° de Agosto de 2006 – Protocolo 
de Atendimento Pré-Hospital e Resgate do CBMPA. 

3.4. Do Comandante de Socorro e Oficial de Dia às UBMS 
O oficial de Dia e Comandante de Socorro, cumprirá e fará 

cumprir integralmente as determinações contidas neste protocolo, E 
NÃO INTERVIRÁ, seja qual for a circunstância, nas questões 
administrativas e operacionais das Guarnições e das viaturas de RESGATE, 
ATC'S e UTP, cabendo ao Oficial de Dia garantir que na UBM onde 
estiverem sediadas tais VTR's, todos os meios logísticos estejam adequados 
para a operacionalização do serviço, incluindo-se aqui, a alimentação e o 
alojamento para a guarnição. 

O Oficial de Dia e Comandante de Socorro das UBM's onde 
estarão sediadas as VTR's NÃO TERÃO QUALQUER GERÊNCIA sobre as 
questões operacionais e administrativas, porém, deverão proceder 
normalmente com relação aos horários de formaturas, refeições, revista, 
silêncio e alvorada, quando as guarnições estiverem na UBM, DEVENDO 
ainda, providenciar a dispensa a formatura matinal, da guarnição entra 
e sai de serviço, tendo em vista a natureza desse serviço, o tempo 
dispensado para se executar as formalidades da conferência do 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
1  

Boletim Geral Nº 133 de 1ºAGO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1404 
 

material, alterações de VTR, alterações de serviço, entre outras 
peculiaridades. 

O Oficial de dia e Comandante de Socorro, NUNCA deverá 
lançar mão do pessoal do GSE/NOPP (socorristas e motoristas) a fim de 
que estes sejam utilizados nas escalas de ronda ou de sentinelas dos 
quartéis, e tão pouco, deverá aplicar esse pessoal em qualquer atividade 
diferente daquela que foi destinado o emprego desses profissionais, dadas à 
natureza de suas atividades.   

A passagem de serviço das guarnições do GSE/NOPP será feita 
impreterivelmente às 08: 00horas, e o Oficial deverá conhecer tal prescrição.  

A passagem de Serviço da Guarnição de APH e RESGATE, 
ATC e UTP, em função da peculiaridade de seus serviços e da dependência 
administrativa ao GSE/NOPP, será realizada entre os próprios Socorristas e 
Paramédicos (onde serão cumpridos as determinações deste protocolo no 
que se referir ao Atendimento Pré-Hospitalar e RESGATE propriamente 
dito), independente do serviço operacional diário da UBM e sem a 
interferência do Oficial de Dia e Comandante de Socorro (as guarnições de 
RESGATE, ATC e UTP não entram em forma), porém, tão logo a passagem 
de serviço seja realizada, o Comandante da Guarnição de Socorristas que 
entrar de serviço deverá se apresentar ao Oficial de Dia à UBM, informando 
da realização dos procedimentos, e informando qual a composição  da GU. 
A partir deste momento a GU cumpre todos os procedimentos normais 
diários da UBM (formaturas e demais ordens do serviço da UBM), de acordo 
com as determinantes deste protocolo.  

 

5. – Das OMISSÕES 
Os fatos duvidosos e/ ou discordantes que por ventura surjam 

neste protocolo, serão dirimidos pelo Comandante Geral do CBMPA, 
assessorado pelo Comandante Operacional e pelo Comandante do 
GSE/NOPP.  

 

V – CONCLUSÃO 
Frente ao exposto, tomando como base a Constituição 

Federal , DECRETO-LEI Nº. 667 (Reorganiza as Polícias Militares e os 
Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, etc.), DECRETO No. 88.777 
(Cria o Regulamento para as Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares), RISG (regulamento interno dos serviços gerais), Portaria 
n°148/2000 do Comando Geral do CBMPA (Diretriz Operacional) e a 
Portaria n°454/2006 (protocolo de atendimento pré-hospitalar do 
CBMPA), entende-se que existe conflito do referido protocolo com o 
ordenamento jurídico da instituição e a quebra do princípio da hierarquia e 
da disciplina, em tese, quando o protocolo restringe operacionalmente de 
forma absoluta a atuação do Oficial e Comandante de Socorro diante das 
ocorrências relativas ao GSE e não deixa em hipótese alguma gerenciar ou  

 



Vidas Alheias e Riquezas a Salvar 
 
 

  Boletim Geral Nº 133 de 1ºAGO2007 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág. 1405 
 

 
intervir na atuação da guarnição do GSE. Tal situação, por mais bem 
intencionada que seja, conflita com o controle Operacional e com a 
autoridade do COMANDANTE DE SOCORRO. Bem como não justifica a 
falta de competência para tal, uma vez que, durante o Curso de Formação 
de Oficiais a carga horária referente ao atendimento pré-hospitalar é 
superior ao Curso Básico de Atendimento Pré-Hospitalar e Resgate, 200 e 
120 h/a, respectivamente. Vale ressaltar que o código penal militar, art. 24, 
dentro de sua aplicabilidade e para efeito da lei penal militar utiliza o 
conceito de superior, quando em virtude da função exerce autoridade sobre 
outro de igual posto ou graduação.  

Ao nosso entendimento, concluímos que o Protocolo de 
atendimento pré-hospitalar do CBMPA, neste aspecto, necessita ser 
revisado atendendo ao que preconiza seu  ITEM 5. 

S.M.J. 
Quartel em Belém-PA, 10 de julho de 2007. 
 
KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES - CAP QOBM  
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA 
 
DESPACHO DO PRESIDEN TE DA COJ: 
Concordo com o parecer 
 
CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
Ao Comandante Operacional pra designar Comissão para sob 

sua presidência realizar revisão do Protocolo de Atendimento Pré-Hospitalar 
e Resgate, especialmente relativo ao Item 3.4, para deliberar juntamente 
com este Comando e com o Comandante do GSE/NOPP, sobre a 
necessidade de sua reformulação e adequação. 

 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
 
 
PARECER 093/2007-COJ. 
INTERESSADO: DIRETOR DE PESSOAL DO CBMPA. 
ORIGEM: PARTE ESPECIAL DOS OFICIAIS, TEN ROAN, TEN 

HUGO, TEN CATUABA E TEN RICARDO.  
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE CONCESSÃO DE FÉRIAS. 
ANEXOS: MEMORANDO N°182/2007 – SUBCOMANDO DO 

CBMPA 
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EMENTA: CONCESSÃO DE FÉRIAS PELA DECLARAÇÃO 

AO ASPIRANDADO EMBASADO EM DISPOSITIVO DO REGULAMENTO 
DO EXÉRCITO. REVOGADO.  

  
I – DA CONSULTA 
Em 11 de Junho de 2007, o Diretor de Pessoal do CBMPA, por 

meio do ofício n° 427/2007 solicitou um parecer a respeito da concessão de 
férias solicitado pelos oficiais, TEN QOBM LUIZ ROAN RODRIGUES 
MONTEIRO, TEN QOBM HUGO CARDOSO FERREIRA, TEN QOBM 
CHARLES DE PAIVA CATUABA E TEN QOBM RICARDO LENO ANAISSI 
PEREIRA referente à declaração ao aspirantado.  

 
II - DOS FATOS 
Os oficiais em tela solicitaram junto à Diretoria de Pessoal do 

CBMPA o direito as férias referentes ao ano de 2003, quando foram 
declarados aspirante a oficial no mês de novembro. Fundamentam o pedido 
no § 5° do art 360 do Regulamento Interno de Serviço Gerais (RISG) do 
Exército Brasileiro.  

 
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: 

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. 

§ 5° - As férias serão de 30 (trinta) dias para todos os Policiais-
Militares. [...] 

Na Constituição Federal, em seu artigo 7º, dispõe o seguinte: 
Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 

de outros que visem à melhoria de sua condição social. 
O Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG) em seu 

art. 360 dispõe o seguinte: 
Art. 360. Função militar é o exercício das obrigações inerentes 

ao cargo militar. 
§ 1º A entrada no exercício da função ocorre quando o militar 

passa a executar as medidas necessárias ao desempenho de suas novas 
atribuições no local de atividade própria, assumindo, efetivamente, as 
responsabilidades do cargo ou encargo. 

§ 2º O militar que, por sua atuação, se tornar incompatível com 
o cargo ou demonstrar incapacidade para o exercício de suas funções 
militares será afastado do cargo 
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§ 3º Nenhuma atribuição poderá ser cometida ao militar 

afastado das suas funções por incompatibilidade, antes do término do 
processo a que estiver sujeito. 

 
V – CONCLUSÃO 
Tomando como base o argumento principal utilizado pelos 

requerentes, o parágrafo 5° do Artigo 360 do Regulamento Interno de 
Serviços Gerais (RISG)-Exército Brasileiro: “OS ASPIRANTES-A-OFICIAL 
DE CARREIRA TERÃO DIREITO ÀS FÉRIAS COM INÍCIO, 
OBRIGATORIAMENTE, NO DIA IMEDIATO AQUELE EM QUE TENHA 
SIDO DECLARADO ASPIRANTES-A-OFICIAL”. É importante esclarecer 
que o parágrafo 5° acima citado foi suprimido pela portaria n° 103, de 18 de 
março de 2003 – do Comando do Exército Brasileiro, portanto deixando de 
ter amparo legal, considerando que a declaração aos aspirantes foi dada em 
setembro de 2003. Vale ressaltar que os militares tiveram seus direitos 
assistidos no ano seguinte de acordo com a legislação vigente.  Portando 
opino ao indeferimento do pleito. 

Este é o nosso parecer. 
S.M.J. 
Quartel em Belém-PA, 18 de julho 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. 
 

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civi l e Cmt Geral do CBMPA 
 
PARECER Nº 094/2007-COJ. 
INTERESSADO: DANIELE MOREIRA GOMES. 
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA 
ASSUNTO: Recurso Administrativo, Exame de Suficiência 

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

(PSICÓLOGO). 
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EMENTA: RECURSO ADMINITRATIVO DA CANDIDATA AO 
QUADRO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR DO CBMPA, REQUERENDO 
AVALIAÇÃO DE SUFICIÊNCIA FÍSICA, POIS INICIALMENTE FOI 
CONCIDERADA INAPTA NA INSPEÇÃO DE SAÚDE, POR FALTA DE 
EXAMES, POSTERIORMENTE APRESENTOU OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS E FOI CONSIDERADA APTA, DE ACORDO COM ATA 
TEMPORÁRIA Nº 009/2007 DE 13 A 15FEV2007, COMFORME ERRATA 
COMPILADA NO OFICIO 055/2007 DA JIS BM DE 01MAR2007. 
SOLICITAÇÃO DE AVALIAÇÃO DA PROVA POR NÃO TER SIDO 
OPORTUNIZADO O REFERIDO EXAME. DEFERIMENTO. 

 

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

encaminhou a esta Comissão de Justiça – COJ o recurso da candidata ao 
Quadro de Oficiais Complementares (PSICOLOGO), DANIELE MOREIRA 
GOMES para análise e parecer da Comissão de Justiça, objetivando 
subsidiar solução quanto ao pedido de avaliação do TESTE DE 
SUFICIÊNCIA FÍSICA. 

 

II - DOS FATOS 
Julgando-se prejudicada por não ter sido submetida à avaliação 

do Teste de Suficiência Física em conseqüência de não apresentar os 
exames necessários no momento da avaliação da Junta de Inspeção de 
Saúde, apresentado posteriormente, onde foi considerada APTA de acordo 
com o ofício nº 055/2007 de 11MAR2007, que retifica a ATA Temporária de 
Inspeção de Saúde nº 009/2007 de 13 a 15FEV2007. 

De acordo com a ata do Teste de Suficiência Física nº 
001/2007, de 22 a 23 de fevereiro de 2007 a candidata não foi avaliada por 
ter sido considerada inapta na inspeção de saúde por falta de exames. 

 

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 
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”. 
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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. 

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 
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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 

 
11.4.2. Para candidatas do sexo FEMININO: 

PROVAS Índice  
mínimo 

Tempo 
Máximo Tentativas  

Corrida de meio fundo 2.300 mts 13 min. 2 
Flexão abdominal, tipo remador 31 rep 1 min. 2 
Corrida de velocidade 100 mts 18 seg. 2 
Tração Inclinada na barra 08 rep - 2 
Natação (estilo livre) 100 mts 2 min 2 
Flexão de braços – em 6 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. 

Segundo consta do art. 5º, caput e inciso 1º, da nossa Lei Maior: 
“Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residente 
no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos 
termos desta Constituição;” 

Esse dispositivo nada mais é do que a consagração do princípio 
da igualdade na Constituição Federal de 1988. Qualquer medida que atente 
contra o aludido princípio deve ser refutada de pleno  

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  
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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 
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 
Considerando que de acordo com ATA de nº 001/2007 de 22 e 

23 de fevereiro de 2007 referente a avaliação física, não foi oportunizado a 
candidata o referido exame para que fosse submetida ao TESTE DE 
SUFICIÊNCIA FÍSICA nas modalidades previstas no edital, e diante do 
exposto somos de parecer que seja deferido o pedido da requerente para 
ser avaliada, 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, 17 de julho de 2007. 
 
ROBERTO CARLOS PAMPLONA DA SILVA – 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 
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer. 
2. Publique-se em BG. 
 

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

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA 

PARECER nº 095/2007-COJ 
OBJETO: Requerimento de cancelamento de punição interposto 

pelo SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO.   
INTERESSADO: SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO. 
ASSUNTO: Cancelamento de punição de disciplinar. 
ANEXOS: 
* DOC. 1 – Requerimento de cancelamento de punição 

interposto pelo SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO. 
* DOC. 2 – Ficha disciplinar do SGT BM IVO DOS SANTOS 

FRANCO. 
 
EMENTA: CANCELAMENTO DE PUNIÇÃO. DIREITO 

CONCEDIDO AO BOMBEIRO MILITAR DE TER DESCONSIDERADO A 
AVERBAÇÃO DE PUNIÇÕES EM SUAS ALTERAÇÕES MEDIANTE 
REQUERIMENTO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO DAS CONDIÇÕES 
ELENCADAS NO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA PMPA QUE VIGE 
PARA O CBMPA. (LEI Nº 6.833/2006, ART. 153, INCISOS I, II e III, ALÍNEA 
“a”, “b” E “C”). DEFERIMENTO.  

 
I – DA CONSULTA. 
Deu entrada na Diretoria de Pessoal no dia 16 de abril de 2007 

O requerimento de Cancelamento de Punição Disciplinar do SGT BM IVO 
DOS SANTOS FRANCO, sendo encaminhado à Comissão de Justiça para 
análise e parecer. 

 
II – DOS FATOS. 
O SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO requer o 

cancelamento de punições, conforme quadro demonstrativo abaixo: 
 

ORDEM PUNIÇÕES DISCIPLINARES BOLETIM 
01 Detenção BI nº 015/1995 – 1° GBM, 23 JAN 1995 

 
III – DO DIREITO. 
A Lei nº 6.833, de 13FEV2006, que instituiu o Código de Ética e 

Disciplina da PMPA, que também vige para o CBMPA, dispõe no Art. 153 os 
requisitos necessários para cancelamento de punição, in verbis: 
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Art. 153. O cancelamento da punição deve ser concedido ao 

policial militar que o requerer dentro das seguintes condições, 
cumulativamente: 

I - não ser a transgressão, objeto da punição, atentatória ao 
sentimento do dever, à honra pessoal, ao pundonor policial-militar ou ao 
decoro da classe; 

II - ter conceito favorável de seu comandante; 
III - ter completado, sem qualquer punição: 
a) oito anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar 

for de prisão; 
b) quatro anos de efetivo serviço, quando a punição a 

cancelar for de detenção; 
c) dois anos de efetivo serviço, quando a punição a cancelar 

for de repreensão. 
Sendo que a solução do requerimento de cancelamento de 

punição é de competência do Comandante-Geral, a qual deve ser 
publicada em boletim e registrada nos assentamentos do militar, conforme 
preceitua o art. 154 do diploma legal supra mencionado. 

 
IV – DO PARECER. 
Diante do exposto e tendo em vista que a última punição 

disciplinar imposta ao SGT BM IVO DOS SANTOS FRANCO ocorreu na 
data de 14 de Janeiro de 1995 (Detenção), conforme BI nº 015/1995  - 1° 
GBM; portanto havendo completando mais de 04 (quatro) anos, sem haver 
sofrido qualquer punição. Portanto, opino pelo deferimento do pleito do 
requerente, no sentido de cancelar a punição Disciplinar imposta ao Militar 
em tela, de acordo com o quadro demonstrativo acima, por atender 
dispositivo legal. 

Ter completado, sem qualquer punição. 
Esse é o Parecer. S.M.J 
 
Belém-PA, 18 de Julho de 2007.  
 
KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP 

QOBM 
Membro da Comissão de Justiça 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o parecer 
 
CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça 
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o presente Parecer. 
2. Publique-se em BG. 
 

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

2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL 
PORTARIA Nº 048, DE 12 DE JULHO DE 2007. 
ANEXO: 
* Ofício nº 143/2007 – 3° GBM, 25/MAR/07 
* Ofício nº 69/2007 – BM-2 
* Termo de Declaração do Sr João Pinheiro Miranda 
* Ofício nº 77/2007 – 3° GBM, 12/MAR/07 
 

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso 
de suas atribuições legais, tendo tomado conhecimento dos documentos 
anexos, em que Coronel QOBM Goncislei Gomes Gonçalves, então 
Comandante do 3° Grupamento Bombeiro Militar/Ananindeua, informa o 
envolvimento direto de Bombeiros Militares do 3° GBM no acidente da 
Kombi, placa JTZ 2253, em que o senhor João Pinheiro Miranda, recebeu 
das mãos dos militares a chave do referido veículo, vindo a causar o 
acidente supracitado. 

 

RESOLVE: 
Art. 1º - Determinar instauração de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2º - Nomear como encarregado o CAP QOBM CLEBER 

ALCIR TAVARES BAIA. 
Art. 3º - Determinar a prazo legal para conclusão das 

diligências; 
Art.4º - Publique-se em BG. 
 

Emanuel Lisboa Alves do Nascimento – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
 
 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 

 
Confere com o Original: 

 
 
ROBERTO DA SILVA FREITAS – TEN CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 
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