
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 06 DE MARÇO DE 2008.
BOLETIM GERAL Nº 044

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 07 DE MARÇO DE 2008 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia 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 CARGO 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 DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 89, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2008.
O Coordenador Estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

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

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar os oficiais dos seguintes cargos:
Comandante do GMAF – CAP QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA FARIAS;

Comandante do 8º GBM – CAP QOBM EDINALDO RABELO LIMA;

Subcomandante do 1º GBS – CAP QOBM HELTON CHARLES ARAÚJO 
MORAIS;

Subcomandante  do  3º  SGBM/I –  1º  TEN  QOBM  CARLOS  AUGUSTO 
SILVA SOUTO.

Art. 2º - Nomear os oficiais para os seguintes cargos:
Comandante  do  8º  GBM –  CAP  QOBM  HELTON  CHARLES  ARAÚJO 

MORAIS;

Subcomandante  do  1º  GBS –  CAP QOBM JOSÉ CARLOS DA SILVA 
FARIAS;

Subcomandante  do  10º  GBM –  2º  TEN  QOBM  EDSON  AFONSO  DE 
SOUSA DUARTE;

Comandante do 13º SGBM/I – CAP QOBM EDINALDO RABELO LIMA;

Subcomandante  do  13º  SGBM/I –  1º  TEN  QOBM  VIVIAN  ROSA 
MACHADO;
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Subcomandante da 2ª SBM/I – 1º TEN QOBM WILLIAN ROGÉRIO SOUZA 
DA SILVA.

Subcomandante  do  9º  SGBM/I –  1º  TEN  QOBM  CARLOS  AUGUSTO 
SILVA SOUTO.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a contar de 01 de março de 2008, 
revogada às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

GABINETE DO VEREADOR CÂNDIDO JUNIOR
REQUERIMENTO Nº 1725
Requeiro  na  forma  regimental  após  ouvir  o  Douto  Plenário,  seja 

encaminhado atencioso oficio com VOTO DE CONGRATULAÇÕES a Exma. Sra.Dra. ANA 
JULIA DE VASCONCELOS CAREPA, Governadora do estado do Pará e ao Exmo. Sr Coronel 
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA, Comandante Geral de Corpo de Bombeiro Militar do 
Estado do Pará, pela realização da solenidade cívico-militar comemorativa ao Dia Estadual dos 
Bombeiros, suceder-se-á em 23 de novembro vindouro, às 09:00h, no Quartel do Comando 
Geral do Corpo de Bombeiros Militar , em nossa cidade.

Que esta nossa decisão,  seja comunicada em sua integra,  as pessoas 
abaixo relacionadas:

Sr Luis Inácio Lula da Silva Presidente  da Republica  Federativa 
do Brasil 

Palácio  do  Plenário,  Praça  dos  Três   Poderes, 
3ºandar/Brasília –DF CPF70150-900 

Dra  Ana  Julia  de  Vasconcelos 
Carepa 

Governadora do Estado do Pará Palácio  dos  Despachos  -  Rodoviária  Augusto 
Montenegro –Km 09 –Icoaraci – Belém  -PA Cep 
66823-010

Dra Vera Lucia Marques Tavares Secretária  de  Segurança  Pública  e 
Defesa Social

Rua  Acipreste  Manoel  Deodoro  nº  305 –  Batista 
Campos -Belém/PA- CEP 66023-700.

Cel Luiz Cláudio Ruffel Rodrigues Comandante Geral da PMPA Al. Almirante Barroso nº 2513- Marco/Belém/PA, EP 
66093-020.

Cel  Henrique  Coelho  de  Souza 
Araújo

Chefe  da  Casa  Militar  da 
Governadoria do Estado

Palácio  dos  Despachos  -  Rodovia  Augusto 
Montenegro –Km 09 –Icoaraci – Belém  -PA Cep 
66823-010

Cel Edvaldo José Cunha Sarmanho Cmt  do  Comando  de  Policiamento 
da Capital da PMPA

Trav. Francisco Monteiro nº 379, Marco/Belém/PA, 
CEP 66070-190.

Cel Odenir Margalho de Souza Cmt  do  Policiamento  da  Região 
Metropolitana de Belém da PMPA

Rod.  BR  316,  Km  12  s/nº  Marituba/PA,  CEP 
7200-000

Cel  Paulo  Gerson  Novaes  de 
Almeida

Comandante Geral do CBMPA Av.  Julio  César  nº  3000,  Val-de-Cans/Belém/PA, 
CEP 66013-010

Cel Walci Luiz Travassos de Queiroz Cmt de Missões Especiais da PMPA Av. Alcindo Cacela nº 2911- Cremação, Belém/PA, 
CEP 66065-00.

TCel Alcebiades Maroja Cmt  do  Regimento  de  Polícia 
Montada da PMPA

Av. Mangueirão, Km 01, s/nº- Benguí – Belém/PA, 
CEP 66640-480

Salão  Plenário  Vereador  Lameira  Bittencourt,  Palácio  Vereador  Augusto 
Meira filho, em 19 de novembro de 2007

VEREADOR CÂNDIDO JUNIOR
PMDB

2 – OFÍCIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO Nº 850/2008 – DA PROCURADORIA GERA DO ESTADO
Senhor Comandante Geral,
Honrado em cumprimentá-lo, em atenção ao Ofício nº 39/2008 – COJ, de 

20.02.2008 (cópia anexa), encaminho parecer desta Procuradoria Geral acerca da situação do 
concurso para ingresso no Quadro Complementar de Oficiais e Quadro de Oficiais de Saúde 
do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (Edital nº 03/2006), contendo a conclusão e orientação 
desta Procuradoria.
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Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

IBRAIM JOSÉ MERCÊS ROCHA
Procurador Geral do Estado.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Interessado: COMISSÂO DE Justiça do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.
Ref. Ação Cautelar de nº 207.1.020383-3 e Mandado da Segurança de nº 

207.1043836-5.
Assunto;  Posicionamento  da  Procuradoria  Geral  do  Estado  quanto  ao 

Concurso Público para o Quadro de Oficiais Complementar e de Saúde BM/2006.
Em atenção ao Ofício de nº 039/2008, COJ, de 20.02.2008 (cópia anexo), a 

Procuradoria  Geral  do  Estado,  por  meio  de  sua  procuradoria  subscrita,  passa  a  tecer  as 
seguintes considerações acerca da situação apresentada pelo Presidente da Comissão de 
Justiça do Corpo de Bombeiros Militar do Pará: 

I  –  DOS FATOS EM RELAÇÃO A CANDIDATA ROBERTA VIEIRA DE 
SOUZA CALIARI:

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, por meio do Edital de nº 
003/2006, de 11 de outubro de 2006, deu inicio ao concurso Público de Admissão para Cargo 
do Quadro de Oficiais Complementar BM (QOCBM/2007) e Quadro de Oficiais de Saúde BM 
(QOSBM/2007).

O  concurso  previu  a  realização  de  02  (duas)  etapas:  A  primeira  etapa 
consistiu no exame intelectual e de titulo; já a segunda etapa nos exames complementares, 
dividido em três fases: avaliação psicológica, exame de saúde e exame de suficiência física.

A autora ROBETA VIEIRA DE SOUZA CALIARI inscreveu-se no certame 
para concorrer umas das vagas ofertadas para o cargo de advogado.

A candidata realizou a 1ª etapa do concurso público normalmente e obteve 
aprovação para prosseguir no certame, pelo que submeteu à avaliação psicológica e exame de 
saúde também conseguiu lograr êxito nessas fases.

Todavia embora submetida ao exame de suficiência física, realizada no dia 
22 e 23 de fevereiro de 2007, a autora não obteve os índices mínimos para o teste de natação, 
tendo sido eliminada no certame.

Em fevereiro de 2007, a autora ingressou com requerimento administrativos 
junto a este Corpo de Bombeiros Militar do Pará alegando irregularidades na prova de natação 
pela dimensão no incorreta da piscina e pleiteando ao final sua aprovação, independentemente 
da realização de novo exame.

Em  27.02.2007,  a  autora  e  outros  candidatos  reprovados  na  prova  de 
aptidão física do concurso para ingressar no quadro complementar de oficiais e de oficiais de 
saúde impetraram mandado de segurança Processo nº 2007.1.013225/1), em trâmite perante a 
1ª Vara da Fazenda da Capital, obtendo liminar de suspensão do certame em questão para 
realização de novo teste de aptidão física e de garantia da continuidade nas demais fases, 
decisão contra a qual não foi interposto nenhum recurso pelo Estado, conforme informação 
contida no Ofício nº 1329/2007 – PGE/GAB/PCTA, de 27 de abril de 2007.

Desta  forma,  em cumprimento  a  referida  liminar,  o  Corpo  de Bombeiros 
enviou notificação,  de 01 de março de 2007, informando a autora  ROBERTA CALIARI  da 
designação de nova data para realização de Teste de suficiência física.

Assim, em 05.03.2007, a candidata foi submetida a 1ª tentativa do teste de 
natação (100 mts, estilo livre), atingindo o índice de 2,08 s (dois minutos e oito segundos), não 
conseguindo,  mais  uma  vez,  o  tempo  mínimo  para   aprovação,  sendo  novamente 
desclassificada (inapta).

Informada, a candidata ingressou com ação Cautelar Inominada (Processo 
nº  2007.1.020383-3),  conforme  se  verifica  pela  cópia  da  petição  inicial  anexo  –  doc.  01 
pleiteando liminar para permanecer participando das demais fases do concurso e também ao 
curso  de  formação,  mesmo  não  tendo  obtido  a  aprovação  necessária.  Alternativamente, 
requereu a suspensão provisória do concurso até a decisão final de mérito do processo.

Após a apresentação de contestação pelo Estado do Pará, o MM Juízo da 1ª 
Vara de Fazenda da Capital concedeu a liminar: (cópia anexo- doc. 02) autorizando a autora de 

_________________________________________________________________________________________
Boletim Geral Nº 044 de 06MAR2008 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.182 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


 _________________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

permanecer  no certame,  realizando as  fases  subseqüentes  do mesmo,  até  apreciação  do 
mérito.

Objetivando a cassação da referida liminar, o Estado do Pará para interpôs 
agravo de instrumento (Processo nº 2007.3.008660-7), distribuído à Desembargadora - relatora 
Dra. Dahil Paraense de Souza, da 2ª Câmara civil Isolada do E. TJE/PA, todavia o pedido de 
efeito suspensivo foi negado pela Exma. Desembargadora.

A tramitação do referido agravo de Instrumento permanece em andamento, 
tendo sido intimada a agravada (Roberta Caliari) para apresentação de contra-razões conforme 
andamento site www.tje.pa.gov.br – copia anexo (doc. 03).

Em 06 de dezembro de 2007, a candidata ingressou no ação ordinária de 
nulidade de ato administrativo (Processo de nº 2007.1.112687-8), distribuído por dependência 
a ação cautelar anteriormente ajuizada, requerendo a nulidade da cláusula de edital 003/2006 
no  que  se  refere  a  modalidade  natação  (item  11.4.2,  nº  05)  e  liminarmente  requereu  a 
suspensão provisória do concurso público em referência.

Assim, por meio do ofício nº  0425/2008 – PGE/GAB/PCTA, de 01.02.2008, 
esta Procuradoria solicitou ao CBM, informações e documentos para elaboração de defesa a 
ser apresentada pelo Estado na referida ação ordinária, que ainda se encontra com prazo e 
andamento para constatação, que brevemente deverá ser apresentada.

Estes fatos que mereciam ser  relatadas em relação a candidata Roberta 
Vieira de Souza Caliari.

II – DOS FATOS EM RELAÇÃO A CANDIDATA RUTH LÉA ASSUNÇÃO 
DA SILVA:

A  candidata  Ruth  Léa  Assunção  da  Silva  também  se  inscreveu  para  o 
Concurso  Público  de  Admissão  para  o  cargo  do  Quadro  de  Oficiais  de  Saúde  BM 
(QOSBM/2007), Edital de nº 003/2006, e concorreu uma das vagas para nutricionista.

A candidata também ingressou com mandato de segurança (Processo de nº 
2007.1.013225/6), em tramite perante a primeira Vara de Fazenda da Capital, obtendo liminar 
de suspensão do certame em questão para realização de no teste  de aptidão física  e de 
garantia da continuidade nas demais fases, decisão contra a qual também não foi interposto 
nenhum  recurso  pelo  Estado  conforme  informação  contida  no  ofício  nº 
1329/2007/PGE/GAB/PCTA, de 27 de abril de 2007.

Desta  forma  em  cumprimento  a  referida  liminar  no  dia  10.10.2007,  a 
candidata foi submetida primeira tentativa referente a primeira prova (corrida de fundo), porém, 
não obteve o índice mínimo para aprovação.

Já no dia da segunda tentativa no dia 11.10.2007 a candidata comparecer ao 
local  da  prova  munida  de  atestado  médico  de  90  (noventa)  dias,  alegando  um  suposto 
estiramento  na  virilha  direita  e  síndrome  dolorosa  vertebral  e  que  por  tal  motivo  estava 
impossibilidade de realizar aquela prova.

Cumpre ressaltar, que o mandado de segurança acima indicado teve como 
objeto a não divulgação oficial do resultado da ação da avaliação médica, bem como a não 
convocação dos candidatos à avaliação de suficiência física, a qual havia ocorrido em 22 e 23 
de fevereiro do corrente ano.

Assim, com a convocação da candidata publicada no Diário Oficial do estado 
nº  31.020,  de  04.10.2007,  e  tendo  a  impetrante  comparecido  no  dia  determinado  para  a 
realização da primeira prova física, teve-se por sanado o ato inicialmente viciado, o que gera, 
por conseqüência lógica, a perda do objeto do mandamus.

Estes são os fatos em relação a referida candidata.

III – DO DIREITO
Instada a manifestar-se a cerca das situações fática acima evidenciadas, 

esta Procuradoria Geral do Estado tem a tecer as seguintes orientações:
(a) Em relação a candidata Roberto Vieira de Souza Caliari a decisão liminar 

de  fls.  180-182,  autorizou  que  a  mesma  permanece  no  certame,  realizando  as  fases 
subseqüentes do mesmo até a apreciação do mérito;

(b) a referida decisão fls. 180-183, não foi cassada e nem houve retração do 
juízo  de primeiro  grau,  assim  como,  não foi  concedido o  efeito  suspensivo  ao agravo  de 
instrumento interposto, logo permanecendo em vigor todos seus efeitos;
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(c) Não houve qualquer decisão do mérito anulando Edital de nº 03/2006- 
CBMPA, ao mesmo suspendo o andamento do concurso em questão, permanecendo válido o 
certame e seu instrumento convocatório, com todos os efeitos deles decorrentes;

(d) Em relação a candidata Ruth Léa Assunção da Silva, Ratifica-se o que já 
foi esclarecido anteriormente pela Dra. Lorena Rêgo, em parecer encaminhado por meio do 
ofício de nº 4326/2007, de 04.12.2007, onde se esclarece que foi dado a oportunidade para 
mesma realizar novamente o teste de suficiência física, em cumprimento a decisão liminar que 
lhe foi favorável, arcando a mesma com ônus de não realizar a segunda tentativa que lhe foi 
oferecida, pois o fato da candidata não poder realizar a segunda tentativa da prova, se deu 
unicamente por motivos pessoais,  o que jamais pode prejudicar o andamento do certame, 
tendo em vista o princípio da supremacia do interesse publico, o qual rege toda a atividade 
estatal;

(e) Assim, caso a candidata questione o ato de sua reprovação, terá que 
impetrar novo mandado de segurança, ver que se trata de ato administrativo diverso daquele 
que ensejou o presente mandamus.

IV – CONCLUSÃO
Deste modo, conclui-se o seguinte:
1.  Não  se  observe  qualquer  óbice  à  reprovação  da  candidata  Ruth  Léa 

Assunção da Silva, sendo possível assim, a finalização da etapa do teste de suficiência física e 
a conseqüente homologação do resultado final  do concurso para o Quadro de Oficiais  de 
Saúde BM (QOSBM/2007).

2. Em relação a candidata Roberta Vieira de Souza Caliari, em obediência a 
decisão liminar de fls. 180-182, entendemos que a mesma deve permanecer no certame com a 
participação em eventual concurso de formação, sempre na condição de candidata sub- judice, 
e, ao final, pode ser feita a homologação do concurso constando também essa condição a 
referida candidata, até que se tenha a decisão final de mérito na Ação por ela proposta.

Ressalta-se, ainda, que está procuradoria manterá informada a Comissão de 
Justiça  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Pará  de  qualquer  alterações  da  condição  das 
candidatas  e  suas  decisões  liminares,  bem  como,  de  eventual  julgamento  do  mérito  das 
respectivas  ações  (cautelar,  ordinária,  nulidade,  mandado  de  segurança  ou  agravo  de 
instrumento). 

Este é o parecer o qual submeto a apreciação superior.

Belém, 28 de fevereiro de 2008.

NAHIRA GUEDES PAIVA
Procuradora do Estado

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ESCOLA DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS

PORTARIA Nº 05, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2008 – EFO
O  Comandante  da  Escola  de  Formação  de  Oficiais,  no  uso  de  suas 

atribuições  legais  da Lei  nº  6.833,  de 13 de fevereiro  de 2006, art.  26,  inciso  VII,  ao ser 
informado dos fatos constantes na parte nº 021, de 08 de fevereiro de 2008, do Cad. PM Fábio 
Souza Campos, anexo no Memorando nº 015, de 13 de fevereiro de 2008, do Cap PM Jorge 
Augusto Laranjeira Melo – Comandante do Corpo de Alunos da APM, que acusa o Cad. BM 
Matheus Picaço  de Almeida  de destratá-lo  na frente  de pares,  quando cobrou  continência 
regulamentares.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  instauração  de  Processo  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado, onde figura como acusado o Cadete Bm Matheus Picaço de Almeida, por ter em 
tese infligido o art. 37.

Art. 2º - Nomear o 1º Ten QOBM MARCELO MORAES NOGUEIRA, como 
presidente do referido processo.
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Art.  3º  -  Estabelecer  o  prazo de 15 (quinze)  dias para a  conclusão dos 
trabalhos, conforme Lei nº 6.333, de 13 de fevereiro de 2006.

ANDREI VICENTE DA COSTA – MAJ QOBM
Comandante da EFO

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