
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 21 DE NOVEMBRO DE 2007.
BOLETIM GERAL Nº 206

Para conhecimento  dos órgãos subordinados e  devida  execução,  publico o 
seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2007 (QUINTA-FEIRA)

Oficial Superior de Serviço MAJ BM GOUVEIA
Supervisor de Área CAP BM WYTTING
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NOBRE

2º Turno: CAP BM LOAIR
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JACOB
Perito de Incêndios e Explosões
Auxiliar do Perito

MAJ BM EDMILSON
CAP BM WILLIAN

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 133/2007-COJ.
INTERESSADO:  AL  CFSD  BM  ELIANDERSON  BRABO 

RODRIGUES, RG 3320657.
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA
ASSUNTO: TRANCAMENTO DE MATRÍCULA POR INTERRESSE 

PRÓPRIO.
ANEXO: doc. Oficio nº 129 de 10JUN2007.
Ofício nº 251 de 04JUL2007.
ATA nº 043/2007
Ofício nº 337 26JUN2007
Termo de Solicitação de Trancamento de matrícula. 

EMENTA:  SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA 
DO  AL  SD  BM  ELIANDERSON  BRADO  RODRIGUES,  NO  CURSO  DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADO, EM DECORRÊNCIA DE FRATURA, LUXAÇÃO 
DO TORNOZELO DIREITO OCORRIDO EM 05MAI2007, DE ACORDO COM 
LAUDO DO HOSPITAL PORTO DIAS ASSINADO PELO DR. FÁBIO SANTANA 
CRM  5255.  FICANDO  INCAPACITADO  PARA  AS  ATIVIDADES 
LABORATIVAS POR 90 DIAS, POSTERIORMENTE FOI CONCEDIDO MAIS 
60 DIAS DE DISPENSA. DEFEREIMENTO.
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I – DA CONSULTA
O Sr Comandante Geral  do Corpo de Bombeiro  Militar  do Pará 

encaminhou a esta Comissão de Justiça o termo de solicitação de trancamento 
de  matrícula  no  Curso  de  Formação  de  Soldado  do  AL  CFSD  BM 
ELIANDERSON  BRABO  RODRIGUES,  RG  3320657,  CPF  721360902-59, 
matriculado no curso através da portaria nº 360 de 25JUN2007, D.O.E nº 30957 
de 02JUL2007.

II - DOS FATOS
Após a  aprovação  no  concurso  público  DOE,  processo  seletivo 

decorrente do Edital 01/2006, DOE 30.638 o candidato aprovado foi submetido 
a avaliação psicológica,  posteriormente foi  submetido a  avaliação de Saúde 
conforme ATA Temporária nº 045/2006 de 19, 20 e 21 de junho de 2006 sendo 
considerado  APTO.  Ato  contínuo  foi  submetido  em  26  e  27ABR2007  a 
avaliação de suficiência física através da chamada extra do teste de avaliação 
física do CFSD decorrente de recurso, e foi considerado APTO de acordo com 
a ATA publicada no DOE nº 30.956 de 29JUN2007.

Ato  contínuo  no  início  do  curso  em 25JUN2007,  apresentou-se 
com  problemas  de  saúde  em decorrência  de  fratura,  luxação  do  tornozelo 
direito ocorrido em 05MAI2007, de acordo com laudo do Hospital Porto Dias 
assinado  pelo  Dr.  Fábio  Santana  CRM 5255.  ficando  incapacitado  para  as 
atividades laborativas por 90 dias, posteriormente foi concedido mais 60 dias de 
dispensa.  E  considerando  a  solicitação  do  Aluno  em  pauta,  a  Diretoria  de 
Saúde, na sessão de nº 043/2007, ATA nº 043/2007 de 26JUN2007, considerou 
o aluno Anderson Brabo Rodrigues, INAPTO AO FIM QUE SE DESTINA.

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.

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  á  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 
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 
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Estado,  a  quem  incumbirá  identificar  e  selecionar  os  mais  adequados 
mediante critérios objetivos.

A L E I  Nº 6.626, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2004, DISPÕE 
SOBRE  O INGRESSO  NA POLÍCIA  MILITAR DO  PARÁ  (PMPA)  E  DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

[..] Art. 2°. Para efeito desta Lei, são estabelecidos os seguintes 
conceitos e definições:

V  -  MATRÍCULA:  ato  pelo  qual  o  candidato  aprovado  e 
classificado no concurso público é relacionado para freqüentar curso para o 
qual foi inscrito, de acordo com as vagas fixadas em edital, tomando posse 
no referido cargo;

Art. 3°. A inscrição ao concurso público será realizada conforme 
dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 1º O concurso será precedido de autorização governamental 
e realizado em data designada pelo Comandante-Geral.

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:
1.ser brasileiro;
2.ter  idade  compreendida  entre  dezoito  e  vinte  e  sete  anos, 
para  o  concurso  aos  Cursos  de  Formação  de  Oficiais,  de 
Sargentos e de Soldados;
3..................
4.provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) gozar de saúde física e mental;
Art.  20.  Para  a  matrícula  nos  estabelecimentos  de  ensino 

policial-militar destinados à formação de oficiais e praças, serão observadas 
as  condições  relativas  à  nacionalidade,  à  idade,  à  aptidão  intelectual,  à 
capacidade física e mental, ao perfil profissiográfico e à idoneidade moral. 

Art. 21.  Ao candidato aprovado e classificado no concurso, de 
acordo  com  o  número  de  vagas  ofertadas,  será  garantido  o  direito  à 
matricula no Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar, no período 
de validade do concurso.

Art.  27º. 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.

E  considerando  o  Regulamento  Disciplinar  do  Centro  de 
Formação,  Aperfeiçoamento  e  Especialização  –  CFAE  –  Aprovado  pela 
portaria  nº  679,  datada  de  02DEZ2003,  publicada  no  BG  nº  224  de 
18DEZ2003, temos: 

[...] Art. 111 – Será desligado (a) o aluno (a) por proposto pelo 
Comandante  do  CFAE  ao  Comandante  Geral  do  CBMPA  ou  Diretor  de 
Ensino e Instrução, o (a) aluno (a) que:
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5 – Tiver deferido de Trancamento de matrícula;
............... 
9  –  Incidir  em  qualquer  incapacidade  física  para  o  serviço 

Bombeiro  Militar,  ou o  prosseguimento  do curso,  aprovado pela  junta  de 
inspeção de saúde da corporação;

...............
11 – Solicitar o trancamento da matricula por interesse próprio, 

força maior ou enfermidade.
...............
Art. 112 – Será concedido o trancamento da matrícula ao aluno, 

quando  o  pedido  for  justificável  pelo  Diretor  de  Ensino  e  Instrução, 
observando o seguinte:

...............
2  -  Quando  o  (a)  aluno  (a)  estiver  impedido  de  freqüentar 

normalmente os trabalhos escolares, por motivo de doença, sua ou de seus 
dependentes legais, atestados por médicos da Diretoria de Saúde 

Art. 113 – O (a) aluno (a) poderá ser matriculado (a) uma única 
vez,  a  critério  da Diretoria  de Ensino pelos motivos constantes no artigo 
anterior, caso o curso não funcione, subseqüentemente no período de dois 
anos ocorrerá a perda do Direito da rematrícula.

Art. 114 – A matricula só poderá ser feita no mesmo ano letivo, 
no curso subseqüente.

Art.  115 – O pedido de rematrícula  deverá ser  feito  pelo  (a) 
interessado (a) em tempo hábil através  de requerimento fundamentado ao 
Diretor de Ensino do CBMPA, caso não faça, o militar perderá o direito de 
rematrícula, não cabendo recurso.

Art. 116 – Não será permitido (a) aluno (a) rematriculado com 
novo trancamento de matrícula, caso o aluno (a) não seja habilitado (a) por 
uma junta, a freqüentar o curso subseqüente, o mesmo incidirá no art. 114 e 
item 5 deste regulamento. [...]

IV – CONCLUSÃO
Considerando a fundamentação legal,  somos de parecer  que 

seja  deferido  o  pedido  de  trancamento  de  matricula  do  aluno  Anderson 
Brabo  Rodrigues,  pra  que  possa  ser  rematriculado  em  outro  curso 
subseqüente de formação de Soldado após avaliação de Saúde e avaliação 
física do candidato.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 30 de outubro de 2007.

LUIZ CLAUDIO RÊGO DOS SANTOS  – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o presente Parecer

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG;
III – A DEI deverá publica portaria de Trancamento da Matrícula 

do Aluno Soldado, e remeter documentação ao Departamento de Pessoal 
para as providências cabíveis.

PARECER Nº 134/2007-COJ.
INTERESSADO:  AL  CFSD  BM  ROSINÉLIA  SANTOS  DA 

SILVA.
ORIGEM: COMANDANTE GERAL DO CBMPA
ASSUNTO:  TRANCAMENTO  DE  MATRÍCULA  POR 

INTERRESSE PRÓPRIO.
ANEXO: doc. Oficio nº 106 de 2007.
Requerimento da Aluna.
Declaração médica de Gestação e pré-natal
Ultra Som – Obstétrica acima de 14 semanas
Inspeção de Saúde sessão 027/2007 Santarém 8º B E Cnst EB.

EMENTA: SOLICITAÇÃO DE PERMANENCIA NO CFSD COM 
LIMITAÇÕES  OU  TRANCAMENTO  DE  MATRÍCULA  DA  AL  SD  BM 
ROSINÉLIA  SANTOS  DA  SILVA,  NO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE 
SOLDADO,  EM  DECORRÊNCIA  DE  GRAVIDEZ,  DE  ACORDO  COM 
DECLARAÇÃO DA MATERNIDADE IRMÃ DULCE/SANTARÉM ASSINADO 
PELO  DR.  ALVARO  DUARTE.  FICANDO  CONTRA-INDICADO  À 
PERMANÊNCIA NO CURSO DE ACORDO COM INSPEÇÃO DE SAÚDE 
REALIZADA PELA JISG/SANTARÉM (8º  B E CNST). DEFEREIMENTO DE 
TRANCAMENTO DE MATRICULA.

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

encaminhou  a  esta  Comissão  de  Justiça  o  termo  de  solicitação  de 
trancamento de matrícula no Curso de Formação de Soldado da  ALUNA 
CFSD BM Rosinélia Santos da Silva, RG 4297756, CPF 740.764.342-34, 
matriculada no curso através da portaria nº 360 de 25JUN2007, D.O.E nº 
30957 de 02JUL2007.
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II - DOS FATOS
Após a aprovação no concurso público DOE, processo seletivo 

decorrente  do  Edital  01/2006,  DOE  30.638  a  candidata  aprovada  foi 
submetido  a  avaliação  psicológica  DOE  30697  de  06JUN2006, 
posteriormente  foi  submetido  a  avaliação  de  Saúde  e  avaliação  de 
suficiência física sendo considerada APTA de acordo com DOE nº 30717 de 
05JUL2006.

Ato  contínuo  no  transcorrer  do  curso,  foi  diagnosticado  que 
encontrava-se grávida, de acordo com a declaração da Maternidade Irmã 
Dulce/Santarém, assinado pelo Dr. Alvaro Duarte. Ficando contra-indicada 
para  permanecer  no  curso  conforme JISG/Santarém do  8º  B  E  Cnst  do 
exército Brasileiro.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
2)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”.

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.

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  á  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
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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 
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.

A L E I  Nº 6.626, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2004, DISPÕE 
SOBRE O INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (PMPA)  E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

[..] Art. 2°. Para efeito desta Lei, são estabelecidos os seguintes 
conceitos e definições:

V  -  MATRÍCULA:  ato  pelo  qual  o  candidato  aprovado  e 
classificado no concurso público é relacionado para freqüentar curso para o 
qual foi inscrito, de acordo com as vagas fixadas em edital, tomando posse 
no referido cargo;
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Art. 3°. A inscrição ao concurso público será realizada conforme 
dispuserem as regras editalícias e o regulamento desta Lei.

§ 1º O concurso será precedido de autorização governamental 
e realizado em data designada pelo Comandante-Geral.

§ 2º São requisitos para a inscrição ao concurso:
5.ser brasileiro;
6.ter  idade  compreendida  entre  dezoito  e  vinte  e  sete  anos, 
para  o  concurso  aos  Cursos  de  Formação  de  Oficiais,  de 
Sargentos e de Soldados;
7..................
8.provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) gozar de saúde física e mental;
Art.  20.  Para  a  matrícula  nos  estabelecimentos  de  ensino 

policial-militar destinados à formação de oficiais e praças, serão observadas 
as  condições  relativas  à  nacionalidade,  à  idade,  à  aptidão  intelectual,  à 
capacidade física e mental, ao perfil profissiográfico e à idoneidade moral. 

Art. 21.  Ao candidato aprovado e classificado no concurso, de 
acordo  com  o  número  de  vagas  ofertadas,  será  garantido  o  direito  à 
matricula no Curso de Formação ou de Adaptação Policial-Militar, no período 
de validade do concurso.

Art.  27º. 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.

E  considerando  o  Regulamento  Disciplinar  do  Centro  de 
Formação,  Aperfeiçoamento  e  Especialização  –  CFAE  –  Aprovado  pela 
portaria  nº  679,  datada  de  02DEZ2003,  publicada  no  BG  nº  224  de 
18DEZ2003, temos: 

[...] Art. 111 – Será desligado (a) o aluno (a) por proposto pelo 
Comandante  do  CFAE  ao  Comandante  Geral  do  CBMPA  ou  Diretor  de 
Ensino e Instrução, o (a) aluno (a) que:

...............
5 – Tiver deferido de Trancamento de matrícula;
............... 
9  –  Incidir  em  qualquer  incapacidade  física  para  o  serviço 

Bombeiro  Militar,  ou o  prosseguimento  do curso,  aprovado pela  junta  de 
inspeção de saúde da corporação;

...............
11 – Solicitar o trancamento da matricula por interesse próprio, 

força maior ou enfermidade.
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..............
Art. 112 – Será concedido o trancamento da matrícula ao aluno, 

quando  o  pedido  for  justificável  pelo  Diretor  de  Ensino  e  Instrução, 
observando o seguinte:

...............
2  -  Quando  o  (a)  aluno  (a)  estiver  impedido  de  freqüentar 

normalmente os trabalhos escolares, por motivo de doença, sua ou de seus 
dependentes legais, atestados por médicos da Diretoria de Saúde;

..............
3 – A aluna que estiver impedida de freqüentar normalmente os 

trabalhos  escolares  por  motivo  de  gravidez,  atestado  por  médico  da 
corporação, deverá efetuar o pedido de trancamento de matrícula em caráter 
obrigatório.   

Art. 113 – O (a) aluno (a) poderá ser matriculado (a) uma única 
vez,  a  critério  da Diretoria  de Ensino pelos motivos constantes no artigo 
anterior, caso o curso não funcione, subseqüentemente no período de dois 
anos ocorrerá a perda do Direito da rematrícula.

Art. 114 – A matricula só poderá ser feita no mesmo ano letivo, 
no curso subseqüente.

Art.  115 – O pedido de rematrícula  deverá ser  feito  pelo  (a) 
interessado (a) em tempo hábil através  de requerimento fundamentado ao 
Diretor de Ensino do CBMPA, caso não faça, o militar perderá o direito de 
rematrícula, não cabendo recurso.

Art. 116 – Não será permitido (a) aluno (a) rematriculado com 
novo trancamento de matrícula, caso o aluno (a) não seja habilitado (a) por 
uma junta, a freqüentar o curso subseqüente, o mesmo incidirá no art. 114 e 
item 5 deste regulamento. [...]

IV – CONCLUSÃO
Considerando a fundamentação legal,  somos de parecer  que 

seja  deferido  o  pedido  de  trancamento  de  matricula  da  aluna  Rosinélia 
Santos  da  silva,  pra  que  possa  ser  rematriculado  em  outro  curso 
subseqüente de formação de Soldado após avaliação de Saúde e avaliação 
física do candidato.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Quartel em Belém-PA, 30 de outubro de 2007.

LUIZ CLAUDIO RÊGO DOS SANTOS  – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA
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DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o presente Parecer

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG;
III – A DEI deverá publica portaria de Trancamento da Matrícula 

do Aluno Soldado, e remeter documentação ao Departamento Pessoal para 
as providências cabíveis.

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

1 – DESCLASSIFICAÇÃO
DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO DO CBMPA – DAL
2º TEN QOBM ERIVALDO DOS SANTOS CARDOSO.
(Ref. Nota nº 075, de 07NOV2007- DP)

2 – CLASSIFICAÇÃO
NA DIRETORIA DE FINANÇAS DO CBMPA – DF.
2º TEN QOBM ERIVALDO DOS SANTOS CARDOSO.
(Ref. Nota nº 075, de 07NOV2007- DP)

B) ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA DE SAÚDE - CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 11NOV2007.
Ao  SD  BMFLÁVIO  MENDONÇA  COSTA,  do  COP,  24h  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 12NOV2007.
(Ref. Of. nº 531/2007- COP)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DETERMINAÇÃO

No  dia  29NOV2007  (quinta-feira),  haverá  reunião  às  08h00 
horas  no  auditório  do  QCG,  com  todos  os  militares  responsáveis  pelos 
Almoxarifados das Unidades, Subunidades e Seções Bombeiro Militar.

(Ref. Nota nº 02/2007 – DAL)
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4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 095, DE 31 DE OUTUBRO DE 2007.
ANEXO: 
* Cópia Autentica nº 13 - COP

O Subcomandante Geral do CBMPA e Chefe do EMG, no uso 
de suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos 
em anexo, em que o Maj QOBM Luis Mario das Neves Figueiredo – Superior 
de Dia ao CBMPA, por volta das 14h30 do dia 12AGO07, fez uma inspeção 
ao  quartel  da  2ª  SGBM/I  –  Marambaia,  e  constatou  que  o  2º  Sgt  BM 
ORIVALDO FERREIRA COSTA tinha se afastado da Unidade, em seguida 
por volta das 15h00, o Cb BM Gutemberg informou Superior de Dia que o 
mesmo havia retornado para o Quartel.

RESOLVE:
Art.  1º -  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo 

Simplificado (PADS) para apurar as circunstâncias dos fatos e a possível 
transgressão  disponibilizada  nos  Art.  17,  incisos  X,  XVI  e  XVII;  Art.  18, 
incisos VII e Art. 37 incisos XXIV, LI, LXI e XCVIII; da lei N° 6.833 de 13 de 
fevereiro de 2006 do Código de Ética e Disciplina da Policia Militar do Pará 
ora em vigor no Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Art.  2º -  Nomear  o  2º  TEN  QOBM  Erivaldo  dos  Santos 
Cardoso,  como  Encarregado  do  PADS,  delegando-lhe  para  esse  fim,  as 
atribuições que me competem;

Art.  3º -  Estabelecer  o  prazo  legal  para  a  conclusão  dos 
trabalhos, em conformidade com a legislação vigente;

Art. 4º - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
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 – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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4ª PARTE: 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:

ROBERTO DA SILVA FREITAS – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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