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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 08 DE ABRIL DE 2008 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ORLANDO
Supervisor de Área CAP BM VALTENCIR
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM RABELO

2º Turno: CAP BM ADRIANA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11º SGBM/I
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CESAR
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FIGUEIREDO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ASSUNÇÃO E PASSAGEM DE FUNÇÃO
O CEL QOBM JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO e MAJ QOBM 

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS, participaram a este comando que o primeiro recebeu e o 
segundo passou o cargo de Diretor de Ensino e Instrução do CBMPA, com a carga julgada sem 
alteração.

(ref. Parte nº 05/2008 – BM/5)

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – NOVA LINHA TELEFÔNICA – INFORMAÇÃO

O CEL QOBM Comandante do COP, participou a este Comando o novo nº 
telefônico do Gabinete do Comando Operacional do CBMPA – 4006-8308.

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº. 044 /2008-COJ.
INTERESSADO: 1º SGT BM LUIZ AUGUSTO DA CRUZ CORRÊA
ORIGEM: DIRETORIA DE PESSOAL
ASSUNTO:  REQUER  AGREGAÇÃO  DE  MILITARES  QUE  SE 

ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO DO DETRAN
ANEXO: Oficio nº. 071/2008 – DIRETORIA DE PESSOAL de 14 de fev. de 

2008,  Parte  Especial  de 11 de fev.  de 2008,  Copia  do BG nº.  021 de 30JAN2008 págs. 
0204,0205,0206,  BG nº  075  de  23ABR2007,  pag.  777,  BG nº.  100  de  30MAI2007  págs. 
1042,1043, BG nº. 144 de 17AGO2007 págs.  1491,1493,1494, BG nº. 111 de 18JUN2007 
págs. 1144,1148, BG nº 194 de 01NOV2007 págs. 1964,1966,1967, 

EMENTA:  RECURSO RELATIVO À  SOLICITAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE 
AGREGAÇÃO DOS MILITARES QUE ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DO DETRAN.
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I – DA CONSULTA
O Diretor  de  Pessoal  CBMPA encaminhou para  análise  e  parecer  desta 

Comissão de Justiça os documentos referentes à solicitação do pedido do 1º SGT BM LUIZ 
AUGUSTO DE CRUZ CORRÊA, no que  tange a  solicitação  do pedido de agregação  dos 
militares que se encontram a disposição do DETRAN.

II - DOS FATOS
O militar em questão solicitou ao Diretor de Pessoal pedido de agregação 

dos  militares  que  se  encontram a disposição  do DETRAN por  achar  que  estaria  gerando 
conflito com o Art. 88 e Art. 90 da Lei estadual nº. 5251 de 31JUL1985.

III – DO DIREITO
III. 1 – DA LEI
A Lei  Estadual,  nº  5251 de  31  de  julho  de  1985,  ,  que  dispõe  sobre  o 

Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará, prevê o seguinte:

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS
CAPÍTULO I - Das Situações Especiais
SEÇÃO I - Da Agregação
Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial-Militar da ativa deixa de 

ocupar vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.
§ 1° - O Policial-Militar deve ser agregado quando:
I  -  For  nomeado  para  cargo  Policial-Militar  ou  considerado  de  natureza 

Policial-Militar,  estabelecido em Lei,  não previstos nos Quadros de Organização da Polícia 
Militar (QO);

II - Aguardar transferência ex-offício para reserva remunerada, por ter sido 
enquadrado em quaisquer dos requisitos que a motivaram;

III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
a)  -  Ter  sido  julgado,  temporariamente,  após  01  (um)  ano  contínuo  de 

tratamento de saúde própria;
b) - Ter sido julgado incapaz, definitivamente, enquanto tramita o processo 

de reforma;
c) - Haver ultrapassado 01 (um) ano contínuo de licença para tratamento de 

saúde própria;
d) - Haver ultrapassado 06 (seis) meses contínuos em licença para tratar de 

interesse particular;
e) - Haver ultrapassado 06 (seis) meses contínuos em licença para tratar de 

saúde de pessoa da família;
f) - Ter sido considerado oficialmente extraviado;
g)  -  Haver  sido  esgotado  o  prazo  que  caracteriza  o  crime  de  deserção 

previsto no Código Penal Militar, se Oficial ou Praça com estabilidade assegurada;
h) Como desertor, ter-se apresentado voluntariamente ou ter sido capturado 

e reincluído a fim de ser processar;
i)  -  Se ver  processar,  após ficar  exclusivamente à disposição da Justiça 

Comum;
j) - Ter sido condenado à pena restritiva da liberdade superior a 06 (seis) 

meses, em sentença passada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de 
sua suspensão condicional ou até ser declarado indigno de pertencer à Polícia Militar ou com 
ela incompatível;

l) - Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do 
Estado, da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil;

m)  -  Ter  sido nomeado para qualquer cargo público civil  temporário,  não 
eletivo inclusive da administração indireta;

n) - Ter se candidatado a cargo eletivo, deste que conte 05(cinco) ou mais 
anos de efetivo serviço;

o)  -  Ter  sido  condenado  à  pena  de  suspensão  do  exercício  do  posto, 
graduação, cargo ou função, previsto no Código Penal Militar.

§ 2° - O Policial-Militar agregado, de conformidade com os incisos I e II do § 
1°, continua a ser considerado, para todos os efeitos, como em serviço ativo.

§ 3° - A agregação do Policial-Militar a que se refere o inciso I e as letras "l" e 
"m" do inciso III do § 1°, é contada a partir da data da posse no novo cargo até o regresso à 
corporação ou transferência ex-offício para a reserva remunerada.
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§ 4° - A agregação do Policial-Militar, a que se referem as letras "a", "c", "d" e 
"e"  do inciso III  do § 1°,  é  contada a partir  do primeiro  dia após os respectivos prazos e 
enquanto durar o evento.

§ 5° - A agregação do Policial-Militar, a que se referem o inciso II e as letras 
"b", "f", "g", "h", "i", "j" e "o" do inciso III do § 1°, é contada a partir da data indicada no ato que 
torna público o respectivo evento.

§ 6° - A agregação do Policial-Militar, a que se refere a letra "n" do inciso III 
do § 1°, é contada a partir do registro como candidato, até sua diplomação ou seu regresso à 
Corporação, se não houver sido eleito.

§  7°  -  O  Policial-Militar  agregado  fica  sujeito  às  obrigações  disciplinares 
concernentes  às  suas  relações  com  outros  Policiais-Militares  e  autoridades  civis  militares, 
salvo quando ocupar cargo que lhe dê precedência funcional sobre os outros Policiais-Militares 
mais graduados ou mais antigos.

§ 8° - Caracteriza a posse no novo cargo regulado pelo § 3°, a entrada em 
exercício no cargo ou respectiva função.

Art. 89 - O Policial-Militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e 
remuneração, no Órgão de Pessoal da Polícia Militar que lhe for designado, continuando a 
figurar no lugar que então ocupava no Almanaque ou escala Numérica, com abreviatura "Ag" e 
anotações esclarecedoras de sua situação.

Art. 90 - A agregação se faz por ato do Governador do Estado para oficiais e 
do Comandante Geral para os praças.

LEI Nº 5.250, DE 29 DE JULHO DE 1985.
Dispõe sobre as Promoções de Praças da Polícia Militar do Pará e dá 

outras providências. 
A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  PARÁ estatui  e  eu 

sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
Art. 1º  - As promoções de Praças da Polícia Militar do Pará, far-se-ão de 

acordo com as disposições estabelecidas nesta Lei, tendo em vista atender as necessidades 
das Organizações Policiais Militares, à seleção de valores profissionais e garantir  o acesso 
gradual e sucessivo na hierarquia da Polícia Militar.

Art. 2º - (OMISSOS)
Art.  3º  -  As  promoções  de  praças  serão  efetuadas  através  de  ato  do 

Comandante  Geral  da  Polícia  Militar,  exceto  as  promoções  por  ato  e  bravura,  que  serão 
realizadas através de ato do Governador do Estado.

CAPÍTULO II
DOS CRITÉRIOS DE PROMOÇÕES
Art. 4º - (OMISSOS)
CAPÍTULO III
DAS CONDIÇÕES BÁSICAS
Art. 5º -(OMISSOS)
Art.  6º  -  Nos diferentes Quadros existentes na PMPA, serão computados 

para fins de promoção, as vagas decorrentes de:
1) Promoções às graduações imediatas;
2) Aumento de efetivo;
3) Agregações;
4) Passagem à inatividade;
5) Licenciamento de Serviço Ativo;
6) Mudanças de QPMG ou QBMG, e
7) Falecimento.
Art.  7º  -  As promoções a Subtenentes, 1º Sargento e 2º Sargento, serão 

efetuadas nas datas de 21 de abril  e 25 de setembro de cada ano, para vagas abertas e 
computadas até os dias 10 de janeiro e 15 de junho, respectivamente.

§ 1º - (OMISSOS)
§ 2º - (OMISSOS)
§ 3º - (OMISSOS)
Art. 8º - (OMISSOS)
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Art.  9º  -  Os  Subtenentes  e  Sargentos,  de  qualquer  Quadro,  serão 
obrigatoriamente  relacionados  em  Almanaque  anual,  por  ordem  de  graduação  e  de 
antigüidade.

PARÁGRAFO ÚNICO – (OMISSOS)
Art. 10 - Ressalvados os caos de promoções com base nos itens 3 e 4 do 

artigo  4º  desta  Lei,  as demais  promoções serão efetuadas para preenchimento de vagas, 
dentro de cada Quadro, obedecendo-se as seguintes proporções e critérios em relação ao 
número de vagas:

1 – (OMISSOS)
2 – (OMISSOS)
3 – (OMISSOS)
4 - A Subtenente: 01 (uma) por antigüidade e 02 (duas) por merecimento.
§ 1º -(OMISSOS)
§ 2º-(OMISSOS)
Art. 11 – (OMISSOS)
Art. 12 - O graduado agregado quando no desempenho de cargo ou função 

militar, Policial-Militar ou de natureza Policial-Militar, concorrerá à promoção por qualquer dos 
critérios estabelecidos nesta Lei.

PARÁGRAFO ÚNICO  - O graduado agregado quando no desempenho do 
cargo ou função de natureza civil somente concorrerá à promoção, pelo critério de antigüidade.

Art .13 - Nos casos de aprovação em concurso e a graduação inicial seja de 
Cabo ou de 3ºSargento, os Cabos, Soldados ou Civis habilitados somente serão promovidos 
após concluírem com aproveitamento, estágio obrigatório de 03 (três) meses de duração.

CAPÍTULO IV
DOS QUADROS DE ACESSO
Art. 14 - Para a promoção pelos princípios da antigüidade e de merecimento, 

é indispensável que o graduado esteja incluído no quadro de Acesso correspondente.
PARÁGRAFO ÚNICO – (OMISSOS)
Art. 15  - Os Quadros de Acesso por antigüidade e por merecimento serão 

organizados em número de graduados igual a 03 (três) vezes o número de vagas a preencher 
na qualificação, recrutado dentre aqueles que atendem os requisitos estabelecidos no artigo 5º 
deste Lei, em cada QPMG ou QBMG numerados e relacionados:

1  -  No  QAA  -  Na  ordem  de  precedência  hierárquica  estabelecida  na 
Almanaque de pessoal da PMPA, de Subtenentes e Sargentos, última edição.

2  -  No  QAM -  Na  ordem  decrescente  de  pontos  apurados  na  Ficha  de 
Promoção.

Art. 16 - Em cada Quadro de Acesso (Antigüidade e Merecimento)
deverá constar um número de candidatos habilitados à promoção
equivalente ao número de vagas existentes.
§ 1º - (OMISSOS)
§ 2º - (OMISSOS)
Art. 17 – (OMISSOS)
Art. 18 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:
1 - Deixe de satisfazer às condições básicas estabelecidas no artigo 5º deste 

Lei;
2  - Esteja “Sub-judice” ou preso preventivamente, em virtude de Inquérito 

Policial, militar ou civil, instaurado;
3 - Venha atingir até a data da promoção, a idade limite para permanência no 

serviço ativo;
4 - Esteja respondendo a Conselho de Disciplina;
5  -  Tenha  sofrido  pena  restrita  de  liberdade,  por  sentença  passada  em 

julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento 
condicional;

6  -  Esteja  no  exercício  de  cargo  ou  função  estranha  à  Polícia  Militar, 
ressalvado o prescrito no § 5º do artigo 93 da Constituição Federal;

7  - Esteja em gozo de Licença para tratamento de assuntos de interesse 
particular;
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8 - Seja considerado desertor;
9 - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar, 

e
10 - Seja considerado desaparecido ou extraviado.
Art. 19 - Será excluído do Quadro de Acesso o graduado que:
1 - Tenha sido nele incluído indevidamente;
2 - Vier a falecer;
3 - Vier a ser promovido, inclusive por ato de bravura ou em ressarcimento 

de preterição;
4 - Passar para a inatividade ou ser licenciado do serviço ativo, e
5 - Venha a incidir em qualquer das situações descritas no artigo anterior.
Art.  20  -  Só  será  excluído  do  quadro  de  Acesso  por  Merecimento,  já 

organizado, ou dele não poderá constar, o graduado que agregar ou estiver agregado:
a) Por motivo de gozo de licença para tratamento de saúde de pessoas da 

família, por prazo superior a 06 (seis) meses contínuos;
b) Em virtude de encontrar-se no exercício de cargo ou função pública civil 

temporária, não eletivo, inclusive na Administração indireta; e,
c)  Por ter passado a disposição de Órgão Federal de Território ou Distrito 

Federal para exercer cargo ou função de natureza civil.
PARÁGRAFO  ÚNICO  -  Para  ser  incluído  no  Quadro  de  Acesso  por 

Merecimento, deve o graduado abrangido pelas disposições deste artigo, reverter ao serviço 
ativo, no âmbito da Corporação, ou a ele retornar, pelo menos 30 (trinta) dias antes do prazo 
previsto para a preparação do Quadro de Acesso.

Art. 21 - (OMISSOS)
PARÁGRAFO ÚNICO – (OMISSOS)
Art. 22 – (OMISSOS)

CAPÍTULO V
DA  ANTIGUIDADE,  DOS  INTERSTÍCIOS  E  DAS  QUALIFICAÇÕES 

POLICIAIS MILITARES.
Art.  23  -  A  antigüidade  e  o  interstício  dos  graduados  para  efeito  de 

promoção, são contados a partir da data em que foram promovidos à graduação que ocupam, 
obedecida a colocação no Almanaque e feito os descontos seguintes:

1 - Tempo de licença para tratamento de assuntos de interesse particular;
2 - Tempo de serviço em qualquer cargo ou função pública, não privativa de 

militar ou Policial-Militar, para a promoção por merecimento;
3 - Tempo de prisão, sentença passada em julgado;
4  -  Tempo  de  privação  de  exercício  de  cargo  ou  função,  em  face  de 

sentença judicial, 
5 - Tempo de prisão disciplinar, sem fazer serviço.
Art. 24  - Para a contagem de antigüidade e de interstício, tomar-se-ão por 

base o primeiro dia útil dos meses de março e agosto, para os Quadros de Acesso a serem 
organizados nas primeiras quinzenas daqueles meses.

Art. 25  - para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter 
completado, na atual graduação, os seguintes interstícios:

1 - 1º Sargento ......................................................... 03 (três) anos;
2 - 2º Sargento ......................................................... 03 (três) anos;
3 - 3º Sargento ......................................................... 06 (seis) anos.
Art. 26 – (OMISSOS)
PARÁGRAFO ÚNICO – (OMISSOS)

CAPÍTULO VI
DO PROCESSAMENTO DAS PROMOÇÕES
Art 27 –(OMISSOS)
Art. 28 –(OMISSOS)
Art. 29 – (OMISSOS)
Art. 30 – (OMISSOS)
Art. 31 - A aferição do merecimento para fins de promoção a Subtenente, 1º 

Sargento e 2º Sargento, será realizada com base nas informações contidas na documentação 
do candidato, discriminadas no artigo 29 desta Lei.

Estatuto dos Militares - L-006.880-1980
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Título IV
Das Disposições Diversas
Capítulo I
Das Situações Especiais
Seção I
Da Agregação
Art. 80. Agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar 

vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem 
número.

obs.dji.grau.4: Disposição (ões); Situações Especiais
obs.dji.grau.6:  Ausente e Desertor - EM;  Casamento - EM;  Comissionado - 

EM; Desaparecido e Extraviado - EM; Direitos e Prerrogativas dos Militares - EM; Disposições 
Gerais,  Transitórias  e  Finais  -  EM;  Excedente  -  EM;  Exclusão  do  Serviço  Ativo  -  EM; 
Generalidades - EM; Obrigações e Deveres Militares - EM; Reabilitação - EM; Recompensas e 
Dispensas do Serviço - EM; Reversão - EM; Tempo de Serviço - EM

 
Art. 81. O militar será agregado e considerado, para todos os efeitos legais, 

como em serviço ativo quando:
I -  for  nomeado  para  cargo,  militar  ou  considerado  de  natureza  militar, 

estabelecido  em lei  ou  decreto,  no  País  ou  no  estrangeiro,  não-previsto  nos  Quadros  de 
Organização ou Tabelas de Lotação da respectiva Força Armada, exceção feita aos membros 
das comissões de estudo ou de aquisição de material,  aos observadores de guerra e aos 
estagiários para aperfeiçoamento de conhecimentos militares em organizações militares ou 
industriais no estrangeiro;

II -  for posto à disposição exclusiva do Ministério da Defesa ou de Força 
Armada diversa daquela a que pertença, para ocupar cargo militar ou considerado de natureza 
militar; (Alterado pela MP-002.215-010-2001)

III - aguardar transferência ex officio para a reserva, por ter sido enquadrado 
em quaisquer dos requisitos que a motivaram;

IV -  o  órgão  competente  para  formalizar  o  respectivo  processo  tiver 
conhecimento oficial do pedido de transferência do militar para a reserva; e

V - houver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos na situação de convocado 
para funcionar como Ministro do Superior Tribunal Militar.

obs.dji.grau.2:  Art.  1º,  D-004.096-2002 -  Considera de Natureza Militar os 
Cargos  Ocupados por  Militares  da Ativa  das  Forças  Armadas,  no Ministério  da Ciência  e 
Tecnologia; Art. 10, Exercício de Cargos de Natureza Militar Junto a Organismo Internacional - 
L-010.937-2004 - Remuneração dos Militares, a Serviço da União, Integrantes de Contingente 
Armado  de  Força  Multinacional  Empregada  em  Operações  de  Paz,  em  Cumprimento  de 
Obrigações Assumidas pelo Brasil em Entendimentos Diplomáticos ou Militares, Autorizados 
pelo Congresso Nacional e sobre Envio de Militares das Forças Armadas para o Exercício de 
Cargos de Natureza Militar junto a Organismo Internacional

§ 1º A agregação de militar nos casos dos itens I e II é contada a partir da 
data da posse no novo cargo até o regresso à Força Armada a que pertence ou a transferência 
ex officio para a reserva.

§ 2º A agregação de militar no caso do item III é contada a partir da data 
indicada no ato que tornar público o respectivo evento.

§ 3º A agregação de militar no caso do item IV é contada a partir da data 
indicada no ato que tornar pública a comunicação oficial até a transferência para a reserva.

§ 4º A agregação de militar no caso do item V é contada a partir do primeiro 
dia após o respectivo prazo e enquanto durar o evento.

 
Art.  82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do 

serviço ativo por motivo de:
I - ter sido julgado incapaz temporariamente, após 1 (um) ano contínuo de 

tratamento;
II - haver ultrapassado 1 (um) ano contínuo em licença para tratamento de 

saúde própria;
III - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de 

interesse particular ou em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro(a); (Alterado pela 
L-011.447-2007)
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IV - haver ultrapassado 6 (seis) meses contínuos em licença para tratar de 
saúde de pessoa da família;

V - ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o processo de 
reforma;

VI - ter sido considerado oficialmente extraviado;
VII - ter-se esgotado o prazo que caracteriza o crime de deserção previsto no 

Código Penal Militar, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;
VIII -  como  desertor,  ter-se  apresentado  voluntariamente,  ou  ter  sido 

capturado, e reincluído a fim de se ver processar;
IX -  se  ver  processar,  após ficar  exclusivamente à disposição da Justiça 

Comum;
X -  ter sido condenado à pena restritiva de liberdade superior  a 6 (seis) 

meses, em sentença transitada em julgado, enquanto durar a execução, excluído o período de 
sua suspensão condicional, se concedida esta, ou até ser declarado indigno de pertencer às 
Forças Armadas ou com elas incompatível;

XI -  ter  sido  condenado  à  pena  de  suspensão  do  exercício  do  posto, 
graduação, cargo ou função prevista no Código Penal Militar;

XII -  ter  passado  à  disposição  de Ministério  Civil,  de órgão  do Governo 
Federal,  de  Governo  Estadual,  de  Território  ou  Distrito  Federal,  para  exercer  função  de 
natureza civil;

XIII -  ter sido nomeado para qualquer cargo público civil  temporário, não-
eletivo, inclusive da administração indireta; e

XIV - ter-se candidatado a cargo eletivo, desde que conte 5 (cinco) ou mais 
anos de serviço.

obs.do.grau.2: Art. 86, Parágrafo único, Reversão - EM
§ 1º A agregação de militar nos casos dos itens I, II, III e IV é contada a partir 

do primeiro dia após os respectivos prazos e enquanto durar o evento.
§ 2º A agregação de militar nos casos dos itens V, VI, VII, VIII, IX, X e XI é 

contada a partir da data indicada no ato que tornar público o respectivo evento.
§ 3º A agregação de militar nos casos dos itens XII e XIII é contada a partir 

da  data  de  posse  no  novo  cargo  até  o  regresso  à  Força  Armada  a  que  pertence  ou 
transferência ex officio para a reserva.

§ 4º A agregação de militar no caso do item XIV é contada a partir da data do 
registro como candidato até sua diplomação ou seu regresso à Força Armada a que pertence, 
se não houver sido eleito.

Art.  83.  O  militar  agregado  fica  sujeito  às  obrigações  disciplinares 
concernentes às suas relações com outros militares e autoridades civis, salvo quando titular de 
cargo que lhe dê precedência funcional sobre outros militares mais graduados ou mais antigos.

Art.  84.  O  militar  agregado  ficará  adido,  para  efeito  de  alterações  e 
remuneração, à organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo 
registro, sem número, no lugar que até então ocupava.

Art.  85.  A  agregação  se  faz por  ato  do  Presidente  da  República  ou  da 
autoridade à qual tenha sido delegada a devida competência.

< anterior 080 a 085 posterior >

III. 2 – DA DOUTRINA
Em relação ao Princípio da Legalidade, o Saudoso Hely Lopes Meirelles em 

sua reconhecida obra “Direito Administrativo Brasileiro”, 27ª. Edição, pp. 86, nos ensina que:
 A legalidade, como princípio de administração (CF, art.37, caput), significa 

que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos 
da lei e às exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

Quanto ao grau de liberdade que o Administrador Público possui para agir, 
lembramos  que  os  atos  administrativos  podem  ser:  vinculados  e  discricionários.  O ilustre 
Jurista “Diogenes Gasparini” em sua obra “Direito Administrativo”, assim os define:

“São vinculados os atos praticados pela Administração Pública sem a menor 
margem de liberdade. A Administração Pública edita-o sem qualquer avaliação subjetiva. A lei,  
nesses casos,  encarrega-se,  em tese,  de  prescrever,  com detalhes, se,  quando e como a 
Administração Pública deve agir.  ...  .  Em todos eles a lei prescreve o procedimento a ser  
tomado pela Administração Pública, ou seja, deferir ou indeferir o pedido, conforme seu autor 
tenha ou não satisfeito as exigências da lei, não cabendo decidir de outro modo”.
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“São discricionários os atos praticados pela Administração Pública com certa 
margem de liberdade. A Administração edita-o depois de uma avaliação subjetiva. ... . Nesses 
casos, a edição do ato ocorre depois de uma avaliação subjetiva da Administração Pública, no  
que  respeita  ao  mérito,  dado  que  a  lei  não  prescreve  para  o  agente  público  um  só  
comportamento. Assim,  segundo o interesse público do momento a autoridade competente  
defere ou indefere a solicitação do particular”.

No caso, em se tratando de agregação de militares que estão exercendo 
função de natureza civil, o ato é vinculado, ou seja, todos os seus procedimentos devem estar 
em conformidade com as normas específicas, com a Lei e com o Regulamento, pois nelas 
estão definidos, bastando confrontá-los com as referidas normas, para verificar se houve o seu 
respectivo atendimento e, por conseguinte, ao princípio da legalidade.

IV – DO PARECER
Face ao exposto e essencialmente ao disposto, da Lei nº. 5251 de 31 de 

julho de 1985, do Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado do Pará, baseando 
- se nos institutos da Agregação, Art. 88; da lei 5250 de 29 de julho de 1985 Lei de Promoção 
de Praças em seus arts 6º item 3 ; assim como da Doutrina através do saudoso Helly Lopes 
Meirelles, através de sua obra “Direito Administrativo”, 27ª. Edição; pp. 86. Onde os militares 
em questão deverão ser agregados por estarem  a disposição do Departamento de Transito do 
Pará de acordo com Convenio nº. 002/2006-CBMPA através do PROCESSO nº. 34065/2007-
DETRAN-PA exercendo FUNÇÃO DE NATUREZA CIVIL tipificados nos artigos das referidas 
leis nº. 5251 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA POLICIA MILITAR DO PARÁ); Lei 
nº.5250 (LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO PARÁ) bem como da 
Lei nº. 6880 (ESTATUTO DOS MILITARES FEDERAIS). Portanto esta comissão baseando-se 
nas  leis  e  estatutos  supramencionados  e  com  intuito  de  evitar  que  problemas  de  ordem 
administrativa venham a ocorrer é de parecer favorável que os militares em questão bem como 
todos os demais que estão exercendo função de natureza civil sejam agregados.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 31 de Março de 2008.

NEY TITO DA SILVA AZEVEDO – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer;
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral;
3. Aos Secretários da CPO e CPP para as providências.

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

3 - ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 172, DE 18 DE MARÇO DE 2008.
O Coordenador estadual de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por lei.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Nomear  a  comissão  de  recebimento  de  03  (três)  Viaturas  de 

combate a incêndio: ABT 12 – Placa JTA 0981 – MERCEDEZ BENZ- 1518, ABT 04 – Placa 
JTA 3373 – MERCEDEZ BENZ- 1516 e ABT 09 – Placa JUI 9640 GMC- 12170, que foram 
submetidos a serviços especializados de recuperação na empresa D’AMAEQ D’ AVILLA IND 
MAQS LTDA no Município de ARAUCÁRIA- PR.

PRESIDENTE:
MA QOBM ALMIR ANTÔNIO GOUVEIA MARTINS – Chefe da 4ª Seção do 

Comando Operacional.

1º MEMBRO DA COMISSÃO
MAJ QOBM JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – Comandante do Centro 

de Suprimento e Manutenção de Veículos e Materiais Operacionais – CSMV/MOp.
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2º MEMBRO DA COMISSÃO
CAP  QOBM  ANANIAS  DE  ALBUQUERQUE  AMARAL  –  Chefe  do 

Almoxarifado Central do CBMPA.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogada às disposições em contrário.
Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

4 - TERMO DE RECEBIMENTO DE VIATURAS DE COMBATE À INCÊNDIO
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e oito, a Comissão 

de Recebimento das Viaturas de Combate à Incêndio Auto Bomba Tanque - ABT (ABT-04, 
ABT-09  e  ABT-12),  nomeada  pelo  Exmº.  Sr.  Cel  QOBM Comandante  Geral  do  CBMPA, 
através da Portaria nº 172, de 18 de março de 2008 – Gabinete do Comando, composta pelos 
Oficiais:  MAJ QOBM ALMIR ANTONIO  GOUVEIA MARTINS, MAJ QOBM JOSÉ  RIBAMAR 
SILVA DE FREITAS e CAP QOBM ANANIAS DE ALBUQUERQUE AMARAL, tendo o primeiro 
como presidente e os demais como membros, reuniram-se no pátio do Quartel do Comando 
Geral do CBMPA, para proceder ao recebimento de 03 (três) VTR’s Operacionais do Tipo Auto 
Bomba Tanque de combate a incêndio com capacidade de 5.000 litros, Marca: DAMAEQ com 
bomba de incêndio de 750GPM com as seguintes características: ABT 12 - PLACA : JTA 0981 
– MERCEDEZ BENZ - 1518, ABT 04 - PLACA JTA 3373 - MERCEDEZ BENZ - 1516 , ABT 09 - 
PLACA  JUI  9640  GMC  –  12170,  que  foram  submetidos  a  serviços  especializados  de 
recuperação  na  Empresa  DAMAEQ  D’  AVILLA  IND  MEC  MAQS  LTDA  no  município  de 
ARAUCARIA – PR, cumulativamente com os itens descritos no Termo de Referência constante 
do Anexo I do Pregão Presencial nº 026/2007, realizado pela comissão de licitação do Fundo 
de Investimento de Segurança Pública - FISP.

A comissão, após exame realizado nas Viaturas Operacionais do Tipo Auto 
Bomba Tanque de combate a incêndio e no termo de referencia do Pregão 026/2007 / CPL 
FISP chegou à conclusão:  que todas as viaturas encontravam-se em conformidade com a 
especificação descrito no Termo de Referência constante no Processo Licitatório -  Pregão 
Presencial nº 026/2007.

ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS - MAJ QOBM
Presidente da Comissão

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS - MAJ QOBM
Membro da Comissão

ANANIAS DE ALBUQUERQUE AMARAL - CAP QOBM
Membro da Comissão
(Ref. Nota nº 04/2008- DAL)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - 5º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR – MARABÁ.

TERMO DE DESERÇÃO
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e oito, nesta cidade de 

Marabá, Estado do Pará, no Quartel do 5º grupamento Bombeiro Militar, presentes o Sr. MURILO 
BORGES MOURA – CAP QOBM, Comandante da Unidade e as testemunhas abaixo, foram lidos 
e verificados os presentes autos nos quais verifica-se que o Aluno do Curso de Formação de 
Soldados  Bombeiro  Militar  LUCIANO  RODRIGUES MARVÃO,  brasileiro,  natural  de  Augusto 
Corrêa, Pará, RG nº 4302897-SSP/PA, residente nesta Cidade de Marabá, Estado Pará, na rua 
Cecília  Meireles  Qd-  23,  Lote  11,  Kit  Net  01,  bairro  Novo  Horizonte,m  faltou  às  atividades 
inerentes a sua condição de AL CFSD BM , neste 5º GBM, no dia 24 de março do corrente ano, e 
conseqüência  disto  faltando  o  serviço  de  prontidão  devidamente  escalado,  sendo  declarado 
ausente ás 00h00 do dia 25 de março de 2008, transcorrendo o prazo legal de oito dias, sem que 
o ausente se apresente espontaneamente, ou fosse localizado e detido, a pesar das diligências 
descritas nos documentos de fl de nº 10 consumando-se o crime de deserção após 00h00 do dia 
02 de abril de 2008: Que face ao ocorrido fica determinada a exclusão do desertor do estado 
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efetivo, a contar do dia 25 de março de 2008, que deve ser publicado o presente termo e a parte 
de ausência  que os assentamentos do desertor  devem ser  atualizados após a  publicação e 
extraídas cópias para a juntada aos autos deste termo de deserção; que o presente termo deve 
ser  numerado  autuado  e  capeado,  juntando os  demais  documentos  em ordem  cronológica, 
devidamente  numeradas  e  rubricadas,  que  devem  ser  extraídas  cópias  completas  para  a 
remessa a Subseção de Justiça e disciplina que a Diretoria de Pessoal deve ser oficiada para fins 
de bloqueio dos créditos pecuniários do desertor, que remeta-se os autos originais a Auditoria 
Militar.  Nada mais  havendo mandou lavrar,  e que será por  todos assinado. Eu,  WILLAMES 
FLORENTINO DE ANDRADE- 2º TEN QOBM, o digitei.

MURILO BORGES MOURA – CAP QOBM
Comandante do 5º GBM-Marabá

WILLAMNES GLORENTINO DE ANDRADE – 2º TN QOBM
Coordenador do CFSD BM/2007

ÁTILA DAS NEVES PORTILHO – CAP QOBM
Testemunha

ALEXSANDRO SANTOS PEREIRA – SD BM
Testemunha.

2 – IPM – PRORROGAÇÃO DE PRAZO.
Nos termos do § 1º do art. 20 do código de Processo Penal Militar -, CPPM, 

concedo ao 2º TEN QOBM LUIZ ALFREDO SILVA GALIZA DOS SANTOS, 20 (vinte) dias de 
prorrogação de prazo para conclusão do Inquérito Policial Militar – IPM, do qual é encarregado, 
conforme  portaria  nº  04/2008-  Gab.  Cmdo,  publicada  na  4ª  parte  do  BG nº  15,  datado  de 
22JAN2008.

(Ref. Of. nº 04/2008 – IPM)

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

Confere com o Original:

MANOEL SILVA DE FREITAS - TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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