
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 27 DE DEZEMBRO DE 2007.
BOLETIM GERAL Nº 227

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2007 (SEXTA-FEIRA)

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

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

TCEL BM EDMILSON
CAP BM SAMARA

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA DE SERVIÇO -APROVAÇÃO

Aprovo  a  Nota  de  Serviço  de  nº  41/2007,  elaborada  pelo 
Comando Operacional,  que tem como finalidade regular  e estabelecer  os 
procedimentos relativos à prevenção Balneária a ser realizada pelo CBMPA, 
nas praias de Mosqueiro e Salinópolis proporcionando tranqüilidade a todos 
os banhistas com a presença de Guarda-Vidas no feriado de Final de Ano.

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

1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 156/2007-COJ.
INTERESSADO:  -  2º  SGT BM MARCO ANTÔNIO OLIVEIRA 

MARTINS.
ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE 

PRETERIÇÃO.
ANEXO:  PROTOCOLO  DO  SUBCOMANDO  DO  CBMPA  Nº 

1617 (ANEXOS).
OFÍCIO  Nº  446/2007  –  1º  SGBM/I,  19OUTUBRO2007 

(ANEXOS).
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PARTE  S/Nº  -  2°  SGT  BM  MARTINS,  18OUTUBRO2007 
(ANEXOS).

CÓPIAS  DE  BG  Nº  18/03,  153/02,  064/94,  032/03,031/07, 
160/02.

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE 
PRETERIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO  DISPOSTO  NO  ART.  5° 
ITEM.5  E  ART.  21,  DA  LEI  Nº5.250,  DE  29JUL1985.  MILITAR 
CONSIDERADO  INAPTO  À  ÉPOCA  DE  SUA  PROMOÇÃO  POR  TER 
FALTADO A INSPEÇÃO DE SAÚDE NÃO ATENDENDO A CONVOCAÇÃO 
PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS E CONSEQUENTIMENTE 
AO TAF. INTELIGÊNCIA DOS ART. 4o. § 3o DA LPP. DEFERIMENTO SE 
CONVALIDADOS PELO Sr. CMT GERAL, A ISPEÇÃO DE SAÚDE E TAF 
ARPESENTADOS NOS AUTOS.

I – DA CONSULTA
O  Subcomandante  Geral  do  CBMPA  encaminhou  a  esta 

Comissão de Justiça – COJ a Parte s/nº do 2º SGT BM MARCO ANTÔNIO 
OLIVEIRA MARTINS, de 18 de OUTUBRO de 2007, para análise e parecer 
da Comissão de Justiça, objetivando subsidiar solução quanto ao pedido de 
promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

II - DOS FATOS
Julgando-se prejudicado em seu direito  de ascender  em sua 

carreira,  o  militar,  2º  SGT  BM MARCO ANTÔNIO  OLIVEIRA  MARTINS, 
pertencente  ao  efetivo  da  1º  SGBM/l,  requer  junto  ao  Comando  da 
Corporação, sua promoção à graduação de 2º SGT BM, em ressarcimento 
de preterição, a contar de 25 de setembro de 2003. Nessa data, segundo 
narra o requerente deixou de ser promovido por ter faltado à Inspeção de 
Saúde, e conseqüentemente, não ter realizado o Teste de Aptidão Física 
(TAF),  condições  indispensáveis  à  sua  promoção  segundo  o  decreto  de 
Regulamentação da Lei nº 5.250/85.

Vindo o requerente a ser promovido à graduação de 2º SGT 
BM, no quadro de praças condutores somente em 21ABR2004, conforme 
BG nº076 de 26ABR2004.

O impetrante solicita que a Inspeção de Saúde realizada pela 
JIS do CBMPA, em seção temporária de nº. 065 de 07 A 09 de agosto de 
2002, publicada no BG 153 de 22 de agosto de 2003 e o TAF (Teste de 
Avaliação Física), realizado no Quartel do 1º GBM em 26 a 28FEV2003 de 
ordem do Comandante Geral da época, conforme BG nº 032 de 14FEV2003, 
sejam  convalidados  para  promoção  por  ressarcimento  de  preterição 
retroativa a 25SET2003. 
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III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1-  PRESCRIÇÃO  ADMINISTRATIVA.  PRAZO  PARA  O 

INTERRESSADO  RECORRER  DA  DECISÃO  ADMINISTRATIVA. 
PRAZO PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS.

Conforme disposto no art.21 da Lei nº 5.250, norma que 
trata da promoção de praças na Corporação, tem-se que:

“Art.  21  -  A  incapacidade  física  temporária,  verificada  em 
Inspeção  de Saúde,  não impede o ingresso  do graduado em quadro de 
acesso”.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  “No  caso  de  incapacidade  física 
definitiva ou  de  incapacidade  física  temporária por  prazo  superior  de 
02(dois)  anos, a praça será reformada conforme dispuser o Estatuto dos 
Policiais Militares do Estado do Pará”.

Esse mesmo mandamento legal encontra-se reproduzido “Ipsis 
Litteris”  no art.  34,  do  DECRETO nº  4.242,  que  regulamenta  a  Lei  de 
Promoção de Praças.

Nota-se  que  para  que  seja  configurada  uma  das  duas 
possibilidades previstas acima, é imprescindível que o militar compareça à 
inspeção de saúde, caso contrário o mesmo será considerado não avaliado 
e recebera a denominação “FALTOU”, fato subsidiariamente disponibilizado 
no art.  43 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará – REJIS, publicado no Aditamento ao BG nº172, 
de 23SET1999, nos seguintes termos:

Art. 43 - O treinamento de aptidão física (TAF) não poderá ser 
realizado  antes da JIS,  exceto naqueles militares que estão incluídos no 
artigo 40 deste manual.

Parágrafo  Único  –  Caso  o  BM  seja  considerado  Inapto,  só 
poderá  ser  submetido  ao  TAF  quando  cessado  seu  impedimento  e  for  
considerado Apto pela JIS-BM.

Deve-se  esclarecer,  entretanto,  que,  se  o  militar  tivesse 
comparecido  à  inspeção  de  saúde  e  fosse  considerado  inapto 
temporariamente, o requerente poderia constar do QA (Quadro de Acesso), 
mesmo que faltasse ou fosse impedido pelo  aplicador  de efetuar o  TAF, 
conforme lhe assegura a  Lei,  e  conseqüentemente,  disputar  a  promoção 
com seus pares em igualdade de condições, num prazo de máximo de até 
02 (dois) anos, sem realizar o TAF. 

Se  assim  não  ocorreu,  à  promoção  em  ressarcimento  de 
preterição,  não  é  de  direito  do  pleiteante,  pois  não  houve  erro  da 
administração, não se impondo neste caso, a aplicação do § 3º, art. 4o. da 
LPP c/c  com art.  64 do ESTATUTO POLICIAL MILITAR DO PARÁ,  que 
assim determina, exceto se houver justa causa:

LEI Nº 5.250, 29JUN1985 LPP (Lei de Promoção de Praças).
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
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Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada 
Quadro  (QPMG  e  QBMG)  serão  efetuadas  visando  dar  justo  valor  à 
capacidade  profissional  e  às  habilitações  especiais  dos  graduados, 
obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) “Post-Mortem”.
§  3º  -  Existindo  justa  causa,  poderá  haver  promoção  em 

ressarcimento de preterição.
LEI Nº 5.251, 13JUN1985 (ESTATUTO POLICIAL MILITAR)
Art.  64  -  As  promoções  serão  efetuadas  pelo  critério  de  

antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "Post-Mortem''.
§ 1º -  Em casos extraordinários, poderá haver promoção em 

ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.
§ 2º - A promoção de Policial Militar feita em ressarcimento de 

preterição     será  efetuada  segundo  os  critérios  de  antigüidade  ou   
merecimento,  recebendo     ele  o  número  que  lhe  competir  na  escala   
hierárquica  como  se  houvesse  sido     promovido,  na  época  devida,  pelo   
princípio em que ora é feita sua promoção.

Desta  feita,  e  importante  registrar  a  existência  do  Decreto 
Federal nº 20.910 de 06JAN1932, regula a prescrição qüinqüenal, conforme 
a seguinte disposição:

Art  1º  -  As  dividas  passivas  da  união,  dos  Estados  e  dos  
municípios, bem assim todo e qualquer Direito ou Ação contra a fazenda 
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 
cinco anos constados da data do ato ou fato do qual se originarem.

 Art 6º - O direito a reclamação administrativa, que não tiver  
prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano 
a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar.

Art  10  -  O  disposto  nos  artigos  anteriores  não  altera  as 
prescrições de menor prazo, constantes, das lei e regulamentos, as quais  
ficam subordinados as mesmos regras.

Por  efeito  vinculativo,  a  Lei  nº  5.251  de  31JUN1985,  dispõe 
sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Pará, vigente 
para o CBMPA, menciona que:

Art.  53  -  O  Policial  Militar  que  se  julgar  prejudicado  ou 
ofendido por  qualquer  ato  administrativo  ou  disciplinar  de  superior  
hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração,  queixa  
ou representação, segundo a regulamentação especifica da Corporação.

§ 1º - O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a)  Em  15  (quinze)  dias  corridos,  a  contar  do  recebimento  

da     comunicação oficial, quanto a ato de composição do Quadro de Acesso  ;
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b) Nas questões disciplinares, como dispuser o Regulamento  

Disciplinar da Polícia Militar;
c) Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos demais casos.
§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação  

não podem ser feitos coletivamente.
Preliminarmente, teceremos algumas considerações acerca do 

prazo  da  prescrição  administrativa,  que  se  caracteriza  como  questão 
prejudicial à matéria pertinente ao preenchimento ou não dos requisitos para 
o ingresso no quadro de acesso para promoção do militar requerente.

Com efeito, a prescrição administrativa pode designar, de um 
lado, a perda do prazo para recorrer de decisão administrativa, e, de outro 
lado, a perda do prazo para que a administração reveja seus próprios atos.

No primeiro  caso,  encontram-se  leis  esparsas  estabelecendo 
prazos para que o interessado recorra de decisões administrativas, conforme 
artigos 110 da Lei nº 8.112/1990 e artigo nº 59 da Lei nº 9784/1999.

Lei nº 8.112/1990
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I  -  em  5  (cinco)  anos,  quanto  aos  atos  de  demissão  e  de 

cassação  de  aposentadoria  ou  disponibilidade,  ou  que  afetem  interesse  
patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

II  -  em  120  (cento  e  vinte)  dias,  nos  demais  casos,  salvo  
quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição  
será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência 
pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Lei nº 9784/1999
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo  

para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou  
divulgação oficial da decisão recorrida.

§  1o Quando  a  lei  não  fixar  prazo  diferente,  o  recurso 
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir  
do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§  2o O  prazo  mencionado  no  parágrafo  anterior  poderá  ser  
prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.

O artigo 53 da Lei nº 5251/1985 estabelece prazos para que os 
interessados recorram das decisões administrativas, não impedindo, porém, 
que  a  Administração  reveja  o  ato,  desde  que  não  tenha  se  operado  a 
preclusão administrativa.

O parecer nº 117/2006- PGE, menciona que a questão atinente 
ao prazo de invalidação dos atos Administrativos, pela administração, já foi 
tratada pala Procuradoria Geral do Estado, através do parecer nº 127/2002 
(Processo  nº  200200003278),  sendo  sedimentado  que  a  Administração 
Pública tem o prazo de cinco anos para invalidar os atos nulos.
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Foi  asseverado que a  Administração  Pública  pode  anular  os 
atos  administrativos  eivados  de  nulidades,  conforme  entendimento 
sedimentado na Súmula 473 do STF que dispõe:  “a  Administração pode 
anular seus próprios atos quando eivados de vícios  que a tornem ilegais, 
porque  deles  não  se   originam  direito,  ou  revogá-los,  por  motivo  de 
conveniência  ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos  e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No  entanto,  o  poder-dever  da  Administração  invalidar  o  ato 
administrativo nulo não e absoluto, porquanto encontra limites que o tolhem, 
resguardando,  assim,  com tal  justificação,  diversos princípios jurídicos de 
fundamental observância.

A  necessidade  de  limites  à  competência  invalidatória  é 
indispensável, sob pena de ver infringindo princípios basilares do Estado de 
Direito. Sob essa necessidade, evidencie-se a opinião abaixo transcrita:

“Mesmo diante do poder-dever de invalidar, a desconstituição 
de todos os efeitos do ato viciado, em algumas situações envolve alguns 
aspectos a serem considerados, como por exemplo, prejuízos causados a 
terceiros de boa-fé.

Por  outro  lado,  a  questão  temporal também  se  coloca, 
fazendo-se necessário perquirir se a administração pode a qualquer tempo 
invalidar seus atos, uma vez que em se tratando de atos de direito privado a 
lei  civil   estabelece prazos prescricionais.”(SILVA, Clarissa Sampaio. Op. 
Cit. Pág 83)

A  maioria  dos  doutrinadores  administrativistas  adotam  a 
prescrição quinquenária , cite-se dentre eles DI PIETRO: 

“Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles, 
entendem que,  no silencio  da Lei,  a  prescrição  administrativa  ocorre  em 
cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/32. quando se trata de Direito 
oponível à Administração, não se aplicam os prazos do direito comum, mas 
esse prazo especifico aplicável à Fazenda Publica; apenas em se tratando 
de direitos de natureza real é que prevalecem os prazos previstos no Código 
Civil, conforme entendimento da jurisprudência”.

Com  efeito,  a  tese  de  prescrição  quinquenária  encontra 
respaldo no artigo1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que dispõe: “As dividas 
passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  bem  assim  todo  e 
qualquer direito ou ação, contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 
seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato 
ou fato do qual se originam.” 

Desta sorte, tendo em vista as indicações legais e doutrinarias 
acima mencionados, e, ainda, o posicionamento já sedimentado, tem-se que 
a  administração  no  prazo  de  cinco  anos  pode  rever  seus  próprios  atos. 
Assim considerando in casu que não houve o transcurso de lapso temporal 
superior a cinco anos, é escorreito asseverar que o Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros pode rever de oficio independente do requerimento do 
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interessado, o ato de deferimento do pedido de promoção por 

ressarcimento realizado pelo militar em epígrafe. 
Ultrapassada  a  questão  prescricional,  passa-se  à  análise  do 

preenchimento ou não dos requisitos para o ingresso no Quadro de Acesso 
para promoção.

No período da promoção em 25 de setembro de 2003, o militar 
não  preencheu  os  requisitos  necessários   para  ingresso  no  Quadro  de 
Acesso  para  promoção,  INSPEÇÃO  DE  SAÚDE  e  TAF.Registre-se,  no 
entanto, que o requerente informa que apresentou Inspeção de Saúde, BG 
Nº 153 de 22 de agosto de 2002, realizado pela JIS do CBMPA, e Teste de 
Aptidão  Física  realizada  no  Quartel  do  1º  GBM,  no  período  de  24  a 
28FEV2003, tendo menos de seis meses da data marcada para realização 
do TAF da referida promoção (de 05 a 08 de agosto), conforme BG nº132 de 
29 de julho de 2003, nada obsta que o Sr Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros  entenda,  com fundamento  no  principio  da  finalidade  dos  atos 
administrativos, que a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão 
Física,  sejam  convalidados  pelos  documentos  apresentados  pelo  militar. 
Referida  hipótese  em que,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos 
legais e regulares, seria devida a promoção em ressarcimento. 

Validade da Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física
Segundo o art. 51 do Decreto nº 4.244 de 28JAN1986 (RLPO) 

que regulamentou a Lei nº 5.249 de 29JUL1985(LPO), o período de validade 
de inspeção de saúde é:  [...] Art. 51  o oficial PM/BM  incluído nos limites 
fixados pela CPO/PM será inspecionado de Saúde, e, caso julgado  apto,  a  
ata correspondente terá validade de um  ano[...].

 No  BGR  nº  04  de  22JAN2002,  foi  transcrito  o  parecer  nº 
015/2002-COJ homologado pelo Exmº Sr. Cel QOBM Comandante Geral à 
época, que validou por 06 (seis) meses o Teste de Aptidão Física (TAF) 
realizado  pelo  Cap  QOBM Andrade.  É  esse  entendimento  que  tem sido 
seguido,  por  analogia,  até  que  seja  normatizado/regulamentado  na 
Corporação, sendo, portanto, de 06 (seis) meses o prazo de validade para o 
Teste de Aptidão.

DECRETO No 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983
Aprova o regulamento para as policias militares e Corpos de 

Bombeiros Militares (R-200).
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 . 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como  
de  praças,  será  gradual  e  sucessivo,  por  promoção,  de  acordo  com  a  
legislação peculiar de cada Unidade da Federação, exigidos dentre outros,  
os seguintes requisitos básicos:
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1) para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo 
PM: 

-Tempo  de  serviço  arregimentado,  tempo  mínimo  de 
permanência  no  posto  ou  graduação,  condições  de  merecimento  e  
antigüidade, conforme dispuser a legislação peculiar; 

[...] 

4)  para  promoção  a  1º  Sargento  PM:  Curso  de 
Aperfeiçoamento de Sargento PM; 

[...]  

IV – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto  e  ainda  subsidiando-se  no  manifesto  em 

caso  análogo  exarado  através  do  Parecer  nº  117/2006  da  PGE,  após 
sugestão da Procuradora, Drª “Tatiana Donza Cancela” com fundamento no 
princípio  da  finalidade  dos  atos  administrativos,  para  que  o  vício  fosse 
sanado e assim a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão 
Física, se convalidado pelo Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar  do  Pará,  pelos  documentos  apresentados  pelo  militar,  desde  que 
preenchidos os demais requisitos legais e regulamentares, seria devida a 
promoção  em  ressarcimento  de  preterição.  E,  no  caso  do  requerente, 
usando o mesmo entendimento, caso convalidado o resultado de inspeção 
(“APTO” - BG nº 153, 22 de agosto de 2002) e o TAF (Teste de Avaliação 
Física -de ordem do Comandante Geral), realizado no Quartel do 1º GBM, 
apresentadas  pelo  mesmo,  com  base  na  discricionariedade  investida  ao 
administrador,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e 
regulamentares, seria possível a promoção em ressarcimento de preterição 
do interessado.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Quartel em Belém-PA, 11 de dezembro de 2007.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – 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 CMT GERAL
I – Homologo o presente Parecer;
II – Publique-se em BG.
III – Convalido a Inspeção de Saúde e o TAF apresentado nos 

autos do parecer.
IV – A CPP deverá providenciar as portarias de promoção por 

ressarcimento.
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa civil e Cmt Geral do CBMPA

PARECER Nº 157/2007-COJ.
INTERESSADO:  -  2º  SGT  BM JOSÉ  DOUGLAS  DA  CRUZ 

PIRES.

ORIGEM: SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA.
ASSUNTO:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE 

PRETERIÇÃO.
ANEXO:  PROTOCOLO  DO  SUBCOMANDO  DO  CBMPA  Nº 

1643 (ANEXOS).
OFÍCIO  Nº  448/2007  –  1º  SGBM/I,  19OUTUBRO2007 

(ANEXOS).
PARTE  S/Nº  -  2°  SGT  BM  PIRES,  19OUTUBRO2007 

(ANEXOS).
CÓPIAS DE BG Nº 064/94, 153/02, 160/02, 032/03, 031/07.

EMENTA:  PROMOÇÃO  EM  RESSARCIMENTO  DE 
PRETERIÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO  DISPOSTO  NO  ART.  5° 
ITEM.5  E  ART.  21,  DA  LEI  Nº5.250,  DE  29JUL1985.  MILITAR 
CONSIDERADO  INAPTO  À  ÉPOCA  DE  SUA  PROMOÇÃO  POR  TER 
FALTADO A INSPEÇÃO DE SAÚDE NÃO ATENDENDO A CONVOCAÇÃO 
PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS E CONSEQUENTIMENTE 
AO TAF. INTELIGÊNCIA DOS ART. 4o. § 3o DA LPP. DEFERIMENTO SE 
CONVALIDADOS PELO Sr. CMT GERAL, A ISPEÇÃO DE SAÚDE E TAF 
ARPESENTADOS NOS AUTOS.

I – DA CONSULTA
O  Subcomandante  Geral  do  CBMPA  encaminhou  a  esta 

Comissão de Justiça – COJ a Parte s/nº do 2º SGT BM JOSÉ DOUGLAS 
DA CRUZ PIRES, de 18 de OUTUBRO de 2007, para análise e parecer da 
Comissão de Justiça,  objetivando subsidiar  solução quanto ao pedido de 
promoção em ressarcimento de preterição do requerente.

II - DOS FATOS
Julgando-se prejudicado em seu direito  de ascender  em sua 

carreira,  o  militar,  2º  SGT  BM  JOSÉ  DOUGLAS  DA  CRUZ  PIRES, 
pertencente  ao  efetivo  da  1º  SGBM/l,  requer  junto  ao  Comando  da 
Corporação, sua promoção à graduação de 2º SGT BM, em ressarcimento 
de preterição, a contar de 25 de setembro de 2003. Nessa data, segundo 
narra o requerente deixou de ser promovido por ter faltado à Inspeção de 
Saúde, e conseqüentemente, não ter realizado o Teste de Aptidão Física 
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(TAF),  condições  indispensáveis  à  sua  promoção  segundo  o  decreto  de 
Regulamentação da Lei nº 5.250/85.

Vindo o requerente a ser promovido à graduação de 2º SGT 
BM, no quadro de praças condutores somente em 21ABR2004, conforme 
BG nº076 de 26ABR2004.

O impetrante solicita que a Inspeção de Saúde realizada pela 
JIS do CBMPA, em seção temporária de nº. 065 de 07 a 09 de agosto de 
2002, publicada no BG 153 de 22 de agosto de 2003 e o TAF (Teste de 
Avaliação Física), realizado no Quartel do 1º GBM em 26 a 28FEV2003 de 
ordem do Comandante Geral da época, conforme BG nº 032 de 14FEV2003, 
sejam  convalidados  para  promoção  por  ressarcimento  de  preterição 
retroativa a 25SET2003. 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
1-  PRESCRIÇÃO  ADMINISTRATIVA.  PRAZO  PARA  O 

INTERRESSADO RECORRER DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.  PRAZO 
PARA A ADMINISTRAÇÃO REVER SEUS ATOS.

Conforme disposto no art.21 da Lei nº 5.250, norma que trata 
da promoção de praças na Corporação, tem-se que:

“Art.  21  -  A  incapacidade  física  temporária,  verificada  em 
Inspeção  de Saúde,  não impede o ingresso  do graduado em quadro de 
acesso”.

PARÁGRAFO  ÚNICO:  “No  caso  de  incapacidade  física 
definitiva ou  de  incapacidade  física  temporária por  prazo  superior  de 
02(dois)  anos, a praça será reformada conforme dispuser o Estatuto dos  
Policiais Militares do Estado do Pará”.

Esse mesmo mandamento legal encontra-se reproduzido “Ipsis 
Litteris”  no art.  34,  do  DECRETO nº  4.242,  que  regulamenta  a  Lei  de 
Promoção de Praças.

Nota-se  que  para  que  seja  configurada  uma  das  duas 
possibilidades previstas acima, é imprescindível que o militar compareça à 
inspeção de saúde, caso contrário o mesmo será considerado não avaliado 
e recebera a denominação “FALTOU”, fato subsidiariamente disponibilizado 
no art.  43 do Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde do Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará – REJIS, publicado no Aditamento ao BG nº172, 
de 23SET1999, nos seguintes termos:

Art. 43 - O treinamento de aptidão física (TAF) não poderá ser 
realizado  antes da JIS,  exceto naqueles militares que estão incluídos no 
artigo 40 deste manual.

Parágrafo  Único  –  Caso  o  BM  seja  considerado  Inapto,  só 
poderá  ser  submetido  ao  TAF  quando  cessado  seu  impedimento  e  for  
considerado Apto pela JIS-BM.

Deve-se  esclarecer,  entretanto,  que,  se  o  militar  tivesse 
comparecido  à  inspeção  de  saúde  e  fosse  considerado  inapto 
temporariamente, o requerente poderia constar do QA (Quadro de Acesso), 
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mesmo que faltasse ou fosse impedido pelo aplicador  de efetuar o  TAF, 
conforme lhe assegura a  Lei,  e  conseqüentemente,  disputar  a  promoção 
com seus pares em igualdade de condições, num prazo de máximo de até 
02 (dois) anos, sem realizar o TAF. 

Se  assim  não  ocorreu,  à  promoção  em  ressarcimento  de 
preterição,  não  é  de  direito  do  pleiteante,  pois  não  houve  erro  da 
administração, não se impondo neste caso, a aplicação do § 3º, art. 4o. da 
LPP c/c  com art.  64 do ESTATUTO POLICIAL MILITAR DO PARÁ,  que 
assim determina, exceto se houver justa causa:

LEI Nº 5.250, 29JUN1985 LPP (Lei de Promoção de Praças).
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada 

Quadro  (QPMG  e  QBMG)  serão  efetuadas  visando  dar  justo  valor  à 
capacidade  profissional  e  às  habilitações  especiais  dos  graduados,  
obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antigüidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) “Post-Mortem”.
§  3º  -  Existindo  justa  causa,  poderá  haver  promoção  em 

ressarcimento de preterição.
LEI Nº 5.251, 13JUN1985 (ESTATUTO POLICIAL MILITAR)
Art.  64  -  As  promoções  serão  efetuadas  pelo  critério  de  

antigüidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "Post-Mortem''.
§ 1º -  Em casos extraordinários, poderá haver promoção em 

ressarcimento de preterição, independentemente de vagas.
§ 2º - A promoção de Policial Militar feita em ressarcimento de  

preterição     será  efetuada  segundo  os  critérios  de  antigüidade  ou   
merecimento,  recebendo     ele  o  número  que  lhe  competir  na  escala   
hierárquica  como  se  houvesse  sido     promovido,  na  época  devida,  pelo   
princípio em que ora é feita sua promoção.

Desta  feita,  e  importante  registrar  a  existência  do  Decreto 
Federal nº 20.910 de 06JAN1932, regula a prescrição qüinqüenal, conforme 
a seguinte disposição:

Art  1º  -  As  dividas  passivas  da  união,  dos  Estados  e  dos 
municípios, bem assim todo e qualquer Direito ou Ação contra a fazenda 
federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 
cinco anos constados da data do ato ou fato do qual se originarem.

 Art 6º - O direito a reclamação administrativa, que não tiver  
prazo fixado em disposição de lei para ser formulada, prescreve em um ano 
a contar da data do ato ou fato do qual a mesma se originar.

Art  10  -  O  disposto  nos  artigos  anteriores  não  altera  as 
prescrições de menor prazo, constantes, das lei e regulamentos, as quais  
ficam subordinados as mesmos regras.
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Por  efeito  vinculativo,  a  Lei  nº  5.251  de  31JUN1985,  dispõe 
sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Pará, vigente 
para o CBMPA, menciona que:

Art.  53  -  O  Policial  Militar  que  se  julgar  prejudicado  ou 
ofendido por  qualquer  ato  administrativo  ou  disciplinar  de  superior  
hierárquico, poderá recorrer ou interpor pedido de reconsideração,  queixa  
ou representação, segundo a regulamentação especifica da Corporação.

§ 1º - O direito de recorrer na esfera administrativa prescreverá:
a)  Em  15  (quinze)  dias  corridos,  a  contar  do  recebimento  

da     comunicação oficial, quanto a ato de composição do Quadro de Acesso  ;
b) Nas questões disciplinares, como dispuser o Regulamento 

Disciplinar da Polícia Militar;
c) Em 120 (cento e vinte) dias corridos nos demais casos.
§ 2º - O pedido de reconsideração, a queixa e a representação 

não podem ser feitos coletivamente.
Preliminarmente, teceremos algumas considerações acerca do 

prazo  da  prescrição  administrativa,  que  se  caracteriza  como  questão 
prejudicial à matéria pertinente ao preenchimento ou não dos requisitos para 
o ingresso no quadro de acesso para promoção do militar requerente.

Com efeito, a prescrição administrativa pode designar, de um 
lado, a perda do prazo para recorrer de decisão administrativa, e, de outro 
lado, a perda do prazo para que a administração reveja seus próprios atos.

No primeiro  caso,  encontram-se  leis  esparsas  estabelecendo 
prazos para que o interessado recorra de decisões administrativas, conforme 
artigos 110 da Lei nº 8.112/1990 e artigo nº 59 da Lei nº 9784/1999.

Lei nº 8.112/1990
Art. 110. O direito de requerer prescreve:
I  -  em  5  (cinco)  anos,  quanto  aos  atos  de  demissão  e  de 

cassação  de  aposentadoria  ou  disponibilidade,  ou  que  afetem  interesse  
patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

II  -  em  120  (cento  e  vinte)  dias,  nos  demais  casos,  salvo  
quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. O prazo de prescrição  
será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência 
pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Lei nº 9784/1999
Art. 59. Salvo disposição legal específica, é de dez dias o prazo  

para interposição de recurso administrativo, contado a partir da ciência ou  
divulgação oficial da decisão recorrida.

§  1o Quando  a  lei  não  fixar  prazo  diferente,  o  recurso 
administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir  
do recebimento dos autos pelo órgão competente.

§  2o O  prazo  mencionado  no  parágrafo  anterior  poderá  ser  
prorrogado por igual período, ante justificativa explícita.
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O artigo 53 da Lei nº 5251/1985 estabelece prazos para que os 

interessados recorram das decisões administrativas, não impedindo, porém, 
que  a  Administração  reveja  o  ato,  desde  que  não  tenha  se  operado  a 
preclusão administrativa.

O parecer nº 117/2006- PGE, menciona que a questão atinente 
ao prazo de invalidação dos atos Administrativos, pela administração, já foi 
tratada pala Procuradoria Geral do Estado, através do parecer nº 127/2002 
(Processo  nº  200200003278),  sendo  sedimentado  que  a  Administração 
Pública tem o prazo de cinco anos para invalidar os atos nulos.

Foi  asseverado  que  a  Administração  Pública  pode  anular  os 
atos  administrativos  eivados  de  nulidades,  conforme  entendimento 
sedimentado na Súmula 473 do STF que dispõe:  “a  Administração pode 
anular seus próprios atos quando eivados de vícios  que a tornem ilegais, 
porque  deles  não  se   originam  direito,  ou  revogá-los,  por  motivo  de 
conveniência  ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos  adquiridos  e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

No  entanto,  o  poder-dever  da  Administração  invalidar  o  ato 
administrativo nulo não e absoluto, porquanto encontra limites que o tolhem, 
resguardando,  assim,  com tal  justificação,  diversos princípios jurídicos de 
fundamental observância.

A  necessidade  de  limites  à  competência  invalidatória  é 
indispensável, sob pena de ver infringindo princípios basilares do Estado de 
Direito. Sob essa necessidade, evidencie-se a opinião abaixo transcrita:

“Mesmo diante do poder-dever de invalidar, a desconstituição 
de todos os efeitos do ato viciado, em algumas situações envolve alguns 
aspectos a serem considerados, como por exemplo, prejuízos causados a 
terceiros de boa-fé.

Por  outro  lado,  a  questão  temporal também  se  coloca, 
fazendo-se necessário perquirir se a administração pode a qualquer tempo 
invalidar seus atos, uma vez que em se tratando de atos de direito privado a 
lei  civil   estabelece prazos prescricionais.”(SILVA, Clarissa Sampaio. Op. 
Cit. Pág 83)

A  maioria  dos  doutrinadores  administrativistas  adotam  a 
prescrição quinquenária , cite-se dentre eles DI PIETRO: 

“Ficamos com a posição dos que, como Hely Lopes Meirelles, 
entendem que,  no silencio  da Lei,  a  prescrição  administrativa  ocorre  em 
cinco anos, nos termos do Decreto n. 20.910/32. quando se trata de Direito 
oponível à Administração, não se aplicam os prazos do direito comum, mas 
esse prazo especifico aplicável à Fazenda Publica; apenas em se tratando 
de direitos de natureza real é que prevalecem os prazos previstos no Código 
Civil, conforme entendimento da jurisprudência”.

Com  efeito,  a  tese  de  prescrição  quinquenária  encontra 
respaldo no artigo1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que dispõe: “As dividas 
passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos  Municípios,  bem  assim  todo  e 
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qualquer direito ou ação, contra a fazenda federal, estadual ou municipal, 
seja qual for a natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato 
ou fato do qual se originam.” 

Desta sorte, tendo em vista as indicações legais e doutrinarias 
acima mencionados, e, ainda, o posicionamento já sedimentado, tem-se que 
a  administração  no  prazo  de  cinco  anos  pode  rever  seus  próprios  atos. 
Assim considerando in casu que não houve o transcurso de lapso temporal 
superior a cinco anos, é escorreito asseverar que o Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros pode rever de oficio independente do requerimento do 
interessado, o ato de deferimento do pedido de promoção por ressarcimento 
realizado pelo militar em epígrafe. 

Ultrapassada  a  questão  prescricional,  passa-se  à  análise  do 
preenchimento ou não dos requisitos para o ingresso no Quadro de Acesso 
para promoção.

No período da promoção em 25 de setembro de 2003, o militar 
não  preencheu  os  requisitos  necessários   para  ingresso  no  Quadro  de 
Acesso para promoção, INSPEÇÃO DE SAÚDE e TAF.

Registre-se,  no  entanto,  que  o  requerente  informa  que 
apresentou  Inspeção  de  Saúde,  BG  Nº  153  de  22  de  agosto  de  2002, 
realizado  pela  JIS  do  CBMPA,  e  Teste  de  Aptidão  Física  realizada  no 
Quartel do 1º GBM, no período de 24 a 28FEV2003, tendo menos de seis 
meses da data marcada para realização do TAF da referida promoção (de 
05 a 08 de agosto), conforme BG nº132 de 29 de julho de 2003, nada obsta 
que  o  Sr  Comandante  Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  entenda,  com 
fundamento  no  principio  da  finalidade  dos  atos  administrativos,  que  a 
ausência  da  Inspeção  de  Saúde  e  o  Teste  de  Aptidão  Física,  sejam 
convalidados pelos documentos apresentados pelo militar. Referida hipótese 
em que, desde que preenchidos os demais requisitos legais  e regulares, 
seria devida a promoção em ressarcimento. 

Validade da Inspeção de Saúde e Teste de Aptidão Física
Segundo o art. 51 do Decreto nº 4.244 de 28JAN1986 (RLPO) 

que regulamentou a Lei nº 5.249 de 29JUL1985(LPO), o período de validade 
de inspeção de saúde é:  [...] Art. 51  o oficial PM/BM  incluído nos limites 
fixados pela CPO/PM será inspecionado de Saúde, e, caso julgado  apto,  a  
ata correspondente terá validade de um  ano[...].

No  BGR  nº  04  de  22JAN2002,  foi  transcrito  o  parecer  nº 
015/2002-COJ homologado pelo Exmº Sr. Cel QOBM Comandante Geral à 
época, que validou por 06 (seis) meses o Teste de Aptidão Física (TAF) 
realizado  pelo  Cap  QOBM Andrade.  É  esse  entendimento  que  tem sido 
seguido,  por  analogia,  até  que  seja  normatizado/regulamentado  na 
Corporação, sendo, portanto, de 06 (seis) meses o prazo de validade para o 
Teste de Aptidão.

DECRETO No 88.777, DE 30 DE SETEMBRO DE 1983
Aprova o regulamento para as policias militares e Corpos de 

Bombeiros Militares (R-200).
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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 . 14 - O acesso na escala hierárquica, tanto de oficiais como  
de  praças,  será  gradual  e  sucessivo,  por  promoção,  de  acordo  com  a  
legislação peculiar de cada Unidade da Federação, exigidos dentre outros,  
os seguintes requisitos básicos:

1) para todos os postos e graduações, exceto 3º Sgt e Cabo  
PM: 

-Tempo  de  serviço  arregimentado,  tempo  mínimo  de 
permanência  no  posto  ou  graduação,  condições  de  merecimento  e  
antigüidade, conforme dispuser a legislação peculiar; 

[...] 
4)  para  promoção  a  1º  Sargento  PM:  Curso  de 

Aperfeiçoamento de Sargento PM; 
[...]  

IV – CONCLUSÃO
Diante  do  exposto  e  ainda  subsidiando-se  no  manifesto  em 

caso  análogo  exarado  através  do  Parecer  nº  117/2006  da  PGE,  após 
sugestão da Procuradora, Drª “Tatiana Donza Cancela” com fundamento no 
princípio  da  finalidade  dos  atos  administrativos,  para  que  o  vício  fosse 
sanado e assim a ausência da Inspeção de Saúde e o Teste de Aptidão 
Física, se convalidado pelo Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros 
Militar  do  Pará,  pelos  documentos  apresentados  pelo  militar,  desde  que 
preenchidos os demais requisitos legais e regulamentares, seria devida a 
promoção  em  ressarcimento  de  preterição.  E,  no  caso  do  requerente, 
usando o mesmo entendimento, caso convalidado o resultado de inspeção 
(“APTO” - BG nº 153, 22 de agosto de 2002) e o TAF (Teste de Avaliação 
Física -de ordem do Comandante Geral), realizado no Quartel do 1º GBM, 
apresentadas  pelo  mesmo,  com  base  na  discricionariedade  investida  ao 
administrador,  desde  que  preenchidos  os  demais  requisitos  legais  e 
regulamentares, seria possível a promoção em ressarcimento de preterição 
do interessado.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 11 de dezembro de 2007.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA
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CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO CMT GERAL
I – Homologo o presente Parecer;

II – Publique-se em BG.

III – Convalido a Inspeção de Saúde e o TAF apresentado nos 
autos do parecer.

IV – A CPP deverá providenciar as portarias de promoção por 
ressarcimento.

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

2 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa a  responder interinamente  a  partir  do dia  10DEZ2007 

pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil a Técnica Sandra Nascimento 
Monteiro, em virtude das férias regulamentares referente ao ano de 2006 do 
MAJ QOBM MARCUS VICTOR LIMA NORAT.

(Ref. Correspondência Interna n° 369/2007 – CEDEC)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO

Ao cumprimentar V. Exª. Comunico, para fins de publicação em 
Boletim Geral, que o conselho de disciplina a que será submetido o SD BM 
REFORMADO  OSTER  LEITE  DE  SOUZA,  para  o  qual  este  oficial  foi 
nomeado para presidir, conforme publicado no BG n° 197 de 07NOV2007, 
irá funcionar no quartel do Comando Geral no Salão Nobre, com respectiva 
reunião de instauração marcada para o dia 18DEZ2007, às 10h00.

Respeitosamente,

JOSE AUGUSTO FARIAS ALMEIDA – MAJ QOBM
Presidente do Conselho de Disciplina
(Ref. Of. n° 001/2007 – CD)

2 – REFERÊNCIA ELOGIOSA
O MAJ QOBM Cmt do 1° GBM, no uso de suas atribuições, de 

acordo com o Cap. 1 do Art 26 do Item VII Titulo IV do Art 74, Parágrafo 2, 
da lei de N° 6.833 de 13FEV2006 (Código de Ética e Disciplina da PMPA, 
ora em vigor para o CBMPA).Resolve:
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ELOGIAR:
O 1° SGT BM MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA MARTINS, 1° 

SGT  BM  SIDNEY  LIMA  DOS  SANTOS,  CB’s  BM  JOSÉ  ROBERTO 
NOGUEIRA MARINHO, PAULO SÉRGIO PALMEIRA DA COSTA, OCIMAR 
SILVESTRE  RAMOS  JÚNIOR,  CARLOS  EDUARDO  FERREIRA  SENA, 
EDUARDO  GABRIEL  OLIVEIRA  DE  MOURA,  ORLANDINO  CABRAL 
SOUZA e o SD BM RAIMUNDO DILCINEI LIMA DE BRITO. Por terem no 
dia 03/12/2007 por volta das 21h00, quando ocorreu o atropelamento da 
menor Camila Fonseca Dias, de 12 anos filha do CB BM Eros Nazareno 
Dias, próximo do Quartel do 1° GBM, demonstrado um desempenho muito 
acima  do  esperado,  uma vez  que  não  existiam  materiais  para  primeiros 
socorros, muito menos para efetuar o transporte. Mesmo com todas estas 
dificuldades, conseguiram realizar com grande êxito o socorro em tem abio, 
mostrando com isso espírito de grupo, improvisação frente as dificuldades 
apresentadas  pela  ocorrência,  companheirismo,  competência  e  caráter. 
Militares  disciplinados,  cumpridores  de  suas  obrigações,  eficientes  nas 
execuções  dos  seus  serviços,  dispostos  e  de  boa  vontade  nas  diversas 
tarefas atribuídas sempre com entusiasmos e intuito de manter o bom nível 
de  profissionalismo,  não  medindo  esforço,  devemos  honrar  a  quem  nos 
honra e é com muito orgulho que os elogio, que seus esforços e dedicação 
sirvam de exemplo para seus e subordinados. INDIVIDUAL.

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – MAJ QOBM
Cmt do 1° GBM
(Ref. Of. n° 522/2007 – 1°GBM)

3 – ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA N° 139, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007
ANEXO: * Parte s/n°/2007 – Cap BM Rabelo

O  Subcomandante  Geral  do  CBMPA  e  chefe  do  EMG,  em 
exercício no uso de suas atribuições que lhe são conferidas em legislação 
peculiar e tendo tomado conhecimento do fato narrado na Parte s/n°/2007, 
do  Cap  QOBM  Edinaldo  Rabelo  Lima,  referente  a  solicitação  de 
sobrestamento  do  Processo  Administrativos  Simplificado,  do  qual  foi 
designado como encarregado do referido PADS por meio da Portaria n° 109, 
de 25/10/2007, publicado no BG n° 196, de 06/11/2007.

RESOLVE:
Art. 1° sobrestar, no período de 01/12/2007 a 30/12/2007, com 

base no Art. 265, inciso V do CPC, o Processo Administrativo Simplificado – 
PADS,  instaurado  por  meio  da  Portaria  n°  060/2007,  para  reabertura 
imediata no 02 de janeiro de2008;
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Art. 2° - Publique-se em BG, registra-se e cumpra-se.

MARIO AVELINO WANZELERE DE MATOS – CEL QOBM
Subcomandante Geral do CBMPA, em exercício 

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

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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