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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 10 DE ABRIL DE 2008 (SÁBADO)
Superior de Dia TCEL BM DONATO
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA

2º Turno: CAP BM BAETA
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM SERGIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NOGUEIRA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM ROBERTO

SERVIÇOS PARA O DIA 11 DE ABRIL DE 2008 (DOMINGO)
Superior de Dia TCEL BM SILVA
Supervisor de Área CAP BM FRANCÊS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NETO

2º Turno: CAP BM ÁTILA
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM MAGNO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FÁBIO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM LELIS

SERVIÇOS PARA O DIA 12 DE ABRIL DE 2008 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM VINICIUS
Supervisor de Área CAP BM WYTTING
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM GÓES

2º Turno: CAP BM SOUZA
Fiscal de Dia ao QCG SUBTEN BM P. SERGIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM FLÁVIA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº 166 /2008-COJ.
INTERESSADO:  SIRIVALDO SALES DE LIMA CEL QOPM CMT GERAL 

CBMTO E CORD. ESTADUAL DE DEFESA CIVIL.
ORIGEM: DIRETORIA DE ENSINO DO CBMPA.
ASSUNTO:  MANUTENÇÃO DE MATRÍCULA  DE CADETE NO CFO 3º. 

ANO
ANEXO: Oficio nº.028/2008/SEGER. PARTE Nº.049/2008-DEI.  

EMENTA:  RECURSO RELATIVO À APROVAÇÃO DE CANDIDATO NO 
CFO NO ESTADO DE TOCANTINS ONDE O MESMO CURSA O 3º. ANO CFO NA E.F.O NO 
ESTADO DO PARÁ SOLICITA MANUTENÇÃO DE MATRICULA PARA INGRESSAR NO CFO 
3º. ANO PELO ESTADO DO TOCANTINS.
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I – DA CONSULTA
O Diretor  de Ensino e  Instrução  do CBMPA encaminhou para análise  e 

parecer desta Comissão de Justiça os documentos referentes à solicitação do CMT GERAL do 
CBMTO no  que  tange  autorizar  a  manutenção  da  matricula  no  3º.  Ano  do  CAD Leandro 
Tavares de Almeida no Curso de Formação de Oficiais doravante aprovado e convocado para 
ser matriculado em Concurso Público pelo Corpo de Bombeiros militar do Tocantins .

II - DOS FATOS
O Cmt.  Geral  do Corpo de Bombeiros  Militar  de Tocantins  solicitou que 

autorizasse a manutenção da matricula no 3º. Ano do Cad. BM Leandro Tavares de Almeida do 
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, no Curso de Formação de Oficiais doravante 
aprovado e convocado para ser matriculado no referido Curso de Formação pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Tocantins.

III – DO DIREITO
III. 1 – DA LEI
LEI Nº 5.251, DE 31 DE JULHO DE 1985
Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado 

do Pará e dá outras providências.
A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  estatui  e  eu 

sanciono seguinte Lei:

ESTATUTO  DOS  POLICIAIS-MILITARES  DA  POLÍCIA  MILITAR  DO 
ESTADO DO PARÁ

CAPÍTULO IIDO INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR
ART. 10 – REVOGADO.
* Este artigo foi revogado pela Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004, 

publicada no DOE Nº 30.125, de 04/02/2004.
* A redação revogada continha o seguinte teor:
"ART. 10 - O ingresso na Polícia Militar é facultado a todos os brasileiros, 

sem  distinção  de raça  ou de crença  religiosa,  mediante  inclusão,  matrícula  ou nomeação, 
observadas as condições prescritas neste Estatuto, em

Leis e nos regulamentos da Corporação."
ART. 11 – REVOGADO.
* Este artigo foi revogado pela Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004, 

publicada no DOE Nº 30.125, de 04/02/2004.
* A redação revogada continha o seguinte teor:
"ART. 11 - Para a matrícula nos Estabelecimentos de ensino
Policial-Militar  destinados  à  formação  de  oficiais  e  praças,  além  das 

condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual, capacidade física e idoneidade 
moral, é necessário que o candidato não exerça ou não tenha exercido atividades prejudiciais 
ou perigosas à Segurança Nacional.

Parágrafo  Único  -  O  disposto  neste  artigo  e  no  anterior  aplica-se  aos 
candidatos ao ingresso nos Quadros de oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento 
de ensino superior reconhecido pelo Governo Federal."

ART. 12 – REVOGADO.
* Este artigo foi revogado pela Lei nº 6.626, de 03 de fevereiro de 2004, 

publicada no DOE Nº 30.125, de 04/02/2004.
* A redação revogada continha o seguinte teor:
"ART.  12  -  A  inclusão  nos  Quadros  da  Polícia  Militar  obedecerá  ao 

voluntariado,  de acordo com este  Estatuto e Regulamentos da Corporação,  respeitadas as 
prescrições da Lei do Serviço Militar e seu Regulamento.

Parágrafo  Único  -  É  vedada  a  reinclusão,  salvo  quando  para  dar 
cumprimento à decisão judicial e nos casos de deserção, extravio e desaparecimento."

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS
CAPÍTULO I - Das Situações Especiais
CAPÍTULO II - DA EXCLUSÃO DO SERVIÇO ATIVO
SEÇÃO I - DA OCORRÊNCIA
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Art.  98 -  A exclusão do serviço ativo  da Policial-Militar  e o conseqüente 
desligamento da Organização, a que estiver vinculado o Policial-Militar, decorrem dos seguintes 
motivos:

I –(OMISSOS)
II –(OMISSOS)
 III - Demissão;
IV – (OMISSOS)
V - Licenciamento;
VI – (OMISSOS)
VII - (OMISSOS)
VIII - (OMISSOS)
IX – (OMISSOS)
Parágrafo Único - O desligamento do serviço ativo será processado após a 

expedição do ato do Governador do Estado ou de autoridade a qual tenham sido delegados 
poderes para isso.

Art. 99 – (OMISSOS)
Art. 100 - O Policial-Militar da ativa, enquadrado em um dos incisos I, II e V 

do artigo  98,  ou demissionário  a  pedido,  continuará  no exercício  de suas  funções  até  ser 
desligado da Organização Policial-Militar em que serve. O desligamento deverá ser feito após a 
publicação em boletim de sua Unidade, do ato oficial correspondente e não poderá exceder de 
30 (trinta) dias da data de tal publicação.

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.
A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  PARÁ  estatui  e  eu 

sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO ÚNICO - DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES
Art.  1º. Esta Lei estabelece normas para o ingresso na Polícia Militar do 

Estado do Pará.
Art.  2° Para efeito desta Lei, são estabelecidos os seguintes conceitos e 

definições:
I  -  CANDIDATO:  homem  ou  mulher  brasileiro  (a)  que  se  apresente 

voluntariamente para ingressar na PMPA;
II – (OMISSOS)
III - PRAÇA ESPECIAL DE POLÍCIA MILITAR: denominação atribuída aos 

aspirantes-a-oficial e aos alunos da Escola de Formação de Oficiais;
IV - INSCRIÇÃO: ato pelo qual o candidato é relacionado para se submeter 

a concurso público a ser realizado na PMPA;
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;

VI -(OMISSOS)

TÍTULO II - DO INGRESSO
CAPÍTULO I - DA INSCRIÇÃO AO CONCURSO PÚBLICO
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:
a) ser brasileiro;
b) ter idade compreendida entre dezoito e vinte e sete anos, para o concurso 

aos Cursos de Formação de Oficiais, de Sargentos e de Soldados;
c)  ter até trinta e cinco anos, no máximo, para o concurso destinado ao 

ingresso como oficial possuidor de diploma de graduação superior;
d) provar o cumprimento das obrigações eleitorais e militares;
e) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
f) gozar de saúde física e mental;
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g) não haver sido condenado criminalmente por sentença judicial transitada 
em julgado, ou sofrido sanção administrativa impeditiva do exercício de cargo público;

h) ter altura mínima de 1,65m (um metro e sessenta e cinco centímetros), se 
homem, e de 1,60 (um metro e sessenta centímetros), se mulher;

i) ter reputação ilibada na vida pública e privada e comportamento social 
compatível com o exercício do cargo policial militar;

j)  ter  sido licenciado da organização militar  a que serviu,  no mínimo,  no 
comportamento bom, se for o caso;

l) declarar concordância com todos os termos do edital.
§  3º  Para  os  efeitos  de  aferição  da  idade  constante  no  §  2º,  serão 

consideradas as seguintes datas:
I - idade mínima na data da matrícula no cargo para o qual se inscreveu no 

concurso público, na hipótese da alínea "b";
II - idade máxima na data de inscrição no concurso público, nas hipóteses 

das alíneas "b" e "c".
§ 4º A apuração da reputação e do comportamento social, a que se refere a 

alínea "i" do § 2º deste artigo, abrangerá o tempo anterior ao ingresso e será realizada pelo 
órgão competente da PMPA, em caráter sigiloso, comprovada mediante certidões.

CAPÍTULO II - DA SELEÇÃO
Art. 4º (OMISSOS)
Parágrafo único. (OMISSOS)
Art. 5º (OMISSOS)
I – (OMISSOS)
II – (OMISSOS)
III – (OMISSOS)
IV – (OMISSOS)
Art. 6º (OMISSOS)
I – (OMISSOS)
II – (OMISSOS)
III – (OMISSOS)
IV – (OMISSOS)
§ 1º (OMISSOS)
§ 2º (OMISSOS)
§ 3º (OMISSOS).
§ 4º (OMISSOS)
Seção I - Do Exame de Conhecimentos
Art. 7º (OMISSOS)
§ 1º (OMISSOS)
§ 2º (OMISSOS)
§ 3º (OMISSOS)
Seção II - Do Exame Psicotécnico
Art. 8° (OMISSOS)
Art. 9º (OMISSOS)
§ 1º (OMISSOS)
§ 2º (OMISSOS)
I – (OMISSOS)
II – (OMISSOS)
§ 3º (OMISSOS)
§ 4º (OMISSOS)
§ 5º (OMISSOS)
§ 6º (OMISSOS)
§ 7º (OMISSOS)
a) (OMISSOS)
b) (OMISSOS)
c) (OMISSOS)
§ 8º (OMISSOS)
a) (OMISSOS)
b) (OMISSOS)
c) (OMISSOS)
d) (OMISSOS)
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e) (OMISSOS)
f) (OMISSOS)
g) (OMISSOS)
Art. 10. (OMISSOS)
a) (OMISSOS)
b)(OMISSOS)
c) (OMISSOS)
d) (OMISSOS)
e) (OMISSOS)
f) (OMISSOS)
g) (OMISSOS)
h) (OMISSOS)
i) (OMISSOS)
Art. 11. (OMISSOS)
Art. 12. (OMISSOS)
Art. 13. (OMISSOS)
Art. 14. (OMISSOS)
Art. 15. (OMISSOS)
Art. 16.(OMISSOS)
Seção III - Dos Exames Antropométrico e Médico
Art. 17. (OMISSOS)
Parágrafo único. (OMISSOS)
Seção IV - Do Exame Físico
Art. 18. (OMISSOS)
Parágrafo único. (OMISSOS)

CAPÍTULO III - DAS CONDIÇÕES PARA INGRESSO
Art. 19. O ingresso na Polícia Militar ocorrerá por meio de incorporação ou 

nomeação, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o qual se 
regerá pelas regras que forem estabelecidas no respectivo edital, observadas as normas do 
inciso X do § 3° do art.  142 da Constituição Federal  e as constantes desta  Lei  e de seu 
regulamento.

Parágrafo único. O ingresso se efetivará:
I - pela incorporação e matrícula do praça especial ou do praça, por ato do 

Comandante-Geral;
II - pela nomeação do oficial, por ato do Governador do Estado.
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.

Parágrafo  único.  O  disposto  neste  artigo  e  no  anterior  aplica-se  aos 
candidatos ao ingresso nos quadros de oficiais em que é exigido o diploma de estabelecimento 
de ensino superior reconhecido pelo Governo Federal.

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.

§ 1º (OMISSOS)
§ 2º Para matrícula, será exigido do candidato aos Cursos de Formação de 

Oficiais  e de Sargentos PM o certificado ou atestado de conclusão do ensino médio  e do 
candidato ao Curso de Formação de Soldados PM o certificado ou atestado de conclusão da 
primeira  série  do ensino médio,  além de outros  previstos  no regulamento desta  Lei  e nas 
normas editalícias.

§ 3º (OMISSOS)
Art. 22. (OMISSOS)
I – (OMISSOS)
II – (OMISSOS).
Art. 23. Satisfeitas as exigências do artigo anterior, o Comandante-Geral da 

PMPA determinará a matrícula dos candidatos aprovados que ingressarão no estado efetivo da 
Corporação.

Art.  24.  Será  considerado  nulo  o  ingresso  na  PMPA  processado  com 
infringência de qualquer dispositivo desta Lei.
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§ 1º Caberá ao Comandante-Geral da PMPA apurar, por meio de processo 
administrativo, se a irregularidade preexistia à data do ingresso e as responsabilidades dela 
decorrentes.

§ 2º Se ficar apurado que a irregularidade preexistia ao ingresso, este será 
anulado.

Art. 25. O ingresso nos quadros da Polícia Militar obedecerá ao voluntariado, 
de  acordo  com  esta  Lei,  respeitadas  as  prescrições  da  Lei  do  Serviço  Militar  e  seu 
Regulamento.

Art.  26.  É  vedada  a  reinclusão,  salvo  para  dar  cumprimento  à  decisão 
judicial e nos casos de deserção, extravio e desaparecimento.

Art. 27. 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.

Parágrafo  único.  Em  caso  de  candidato  pertencente  à  carreira  militar 
federal, estadual ou distrital, exigir-se-á, ainda, o licenciamento da organização militar em que 
serviu com o comportamento, no mínimo, bom.

Art. 28. O ingresso na PMPA será:
I  -  no posto  de Segundo Tenente,  se  o  concurso  for  para admissão ao 

quadro de oficiais possuidores de nível superior;
II  -  no posto  de Segundo Tenente,  se  Aluno Oficial  PM (Cadete),  se  o 

concurso for para admissão ao Curso de Formação de Oficiais, após aprovação neste;
III (OMISSOS)
IV – (OMISSOS)
Art. 29. Não ingressará na PMPA o candidato que tenha sido licenciado ou 

excluído disciplinarmente da carreira militar federal, estadual ou distrital.

CAPÍTULO IV - DOS CURSOS DE FORMAÇÃO E DE ADAPTAÇÃO
Art.  30.  Os  Cursos  de  Formação  e  de  Adaptação  de  Oficiais  serão 

realizados na Academia de Polícia Militar "Cel Fontoura".
Art. 31. (OMISSOS)
§ 1º (OMISSOS)
§ 2º Os cursos de Formação de Policiais-Militares terão os seguintes prazos 

de duração:
I - Curso de Formação de Oficiais - no máximo, de quatro anos;
II - (OMISSOS)
III - (OMISSOS)
§ 3º Os prazos estipulados nos §§ 1° e 2° poderão ser alterados em razão 

de situação especial ou necessidade do serviço, desde que motivado pelo Comandante-Geral, 
autorizado  pelo  Governador  do  Estado  e  não  comprometa  o  grau  superior  do  Curso  de 
Formação de Oficiais.

Art. 32(OMISSOS)
Art. 33.(OMISSOS)
Parágrafo único. (OMISSOS)
Art. 34. (OMISSOS)
Art.  35.  Durante  o  Curso  de  Formação  ou  de  Adaptação,  os  policiais 

militares poderão solicitar desligamento, independente de indenização ao Erário, respeitadas as 
prescrições da Lei do Serviço Militar aos que não prestaram serviço militar inicial.

Art.  36.  Após  a  conclusão  do  Curso  de  Formação  ou  de  Adaptação,  o 
policial militar poderá requerer sua exclusão da Corporação:

I - sem indenização aos cofres públicos, quando contar mais de cinco anos 
de formado;

II - com indenização das despesas relativas à sua preparação e formação, 
quando contar menos de cinco anos de formado.

§ 1º A exclusão, a pedido, só será concedida mediante indenização de todas 
as despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no inciso II,  quando o 
policial militar tiver realizado qualquer curso ou estágio, no País ou no exterior, e não tenham 
decorridos os seguintes prazos:

I - dois anos, para cursos ou estágios de duração igual ou inferior a seis 
meses;

II - três anos, para cursos ou estágios de duração superior a seis meses e 
igual ou inferior a dezoito meses;
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III  -  cinco  anos,  para  cursos  ou estágios  de duração  superior  a  dezoito 
meses.

§ 2º O cálculo das indenizações a que se refere o inciso II e o § 1º deste 
artigo  será  efetuado  pela  organização  policial-militar  encarregada  das  finanças  da  Polícia 
Militar,  de forma proporcional ao tempo de serviço não-prestado, nos termos do decreto de 
regulamentação desta Lei.

§ 3º O Policial  Militar que solicitar sua exclusão da Corporação não terá 
direito a qualquer remuneração, sendo a sua situação militar definida pela Lei do Serviço Militar.

TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 37. Aplicam-se as disposições desta Lei ao Corpo de Bombeiros 

Militar, sem prejuízo das demais normas aplicáveis a essa Corporação.
Art. 38. (OMISSOS)
Art. 39. (OMISSOS)
Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os arts.
10,11,12 e 116 da Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985
PALÁCIO DO GOVERNO, 3 de fevereiro de 2004.
SIMÃO JATENE

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 
“Diógenes 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”.

“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 reversão ao serviço meio , 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, assim 
como baseando - se na Lei nº. 6626 de 03 de fevereiro de 2004(Dispõe sobre o Ingresso na 
Policia Militar (PMPA), publicado em DOE nº. 30125 de 04 de fevereiro de 2004, como também 
da Doutrina através do saudoso Helly Lopes Meireles, em sua obra “Direito Administrativo”, 27ª. 
Edição; pp. 86. E consubstanciando-se   nós seguintes documentos do Instituto de Ensino de 
Segurança  Publica  e  da  Escola  de  Formação  de  Oficiais,  através  do  Oficio  nº.  010/2008 
DEN/EFO que forneceu os documentos necessários como: Regimento Interno da EFO; Grade 
Curricular  do  CFO  1º;  2º.  e  3º.  Ano;  Regimento  Interno  do  IESP,  Regimento  dos  Órgãos 
Colegiados do IESP, Regimento Geral do IESP, Estatuto do IESP e dos Oficios nº. 12/2008-
GAB  IESP  e  Oficio  nº.  187/2008-GAB  IESP,  baseando-se  ainda  no  Edital  nº.  01/2007  – 
CBMPA/CFO, de 26 de Dezembro DE 2007 do Concurso Publico de Admissão ao Curso de 
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Formação de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes  esta comissão chegou  a seguinte 
conclusão:

Que não é possível atender a solicitação do Comandante Geral do Corpo de 
Bombeiros Militar do Tocantins, no que tange o pleito de manter a matricula do referido cadete 
no 3º. Ano pelo estado do Tocantins em função desta instituição de ensino militar não possuir 
Sistema de Créditos e nem de Dependências de Matérias de acordo com os documentos 
elencados, vale ressaltar ainda que doravante que todos os oficios enviados ao Comando do 
CBMTO dão conta que seriam oferecidas 03(três) vagas para o Curso de Formação de Oficiais, 
com matricula no 1º. Ano onde informava os valores correspondentes ao curso de acordo com 
Oficio nº. 12/2008-GAB/IESP datado de 09 de Janeiro de 2008 assinado pelo Coordenador de 
Ensino Superior  Cel.  QOPM Guilherme Jorge  dos  Reis,  assim  como através  do Oficio  nº. 
187/2008 datado do dia 10 de abril de 2008 que informa ao  respectivo comando que o curso de 
formação de oficiais Bombeiros Militar 1º. Ano teria inicio somente no dia 03/11/2008 devido a 
questões administrativas e estruturais e se haveria interesse em encaminhar integrantes dessa 
corporação para o referido curso assinado pelo então  Diretor do IESP Marcos Aurélio Aquino 
Lopes,  em face  disso  o  pleito  do comandante em favor  do referido  cadete  não pode ser 
atendido por ir de encontro com as normas reguladoras, regimentos, estatutos ,grade curricular 
do instituto  militar e da escola de formação de oficiais em questão. Entretanto poderá o referido 
cadete solicitar o seu desligamento do Curso de Formação de Oficiais onde fora aprovado e já 
ter sido matriculado com aproveitamento no 3º. ANO e ingressar novamente no 1º. ANO pelo 
estado do Tocantins.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 28 de Abril de 2008.

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

CLÁUDIO ANTÔNIO 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;
3. Ao Diretor de Ensino e Instrução para as providências e conhecimento.

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 304, DE 29 DE ABRIL DE 2008.
O Comando Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Para e Coordenador 

Estadual de Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas por lei.

RESOLVE:
Art.1º -  Nomear Comissão para fiscalização e recebimento das obras de 

Engenharia Civil do quartel do 10º Grupamento Bombeiro Militar- Redenção. 
Art. 2º - A Comissão será composta pelos Oficiais abaixo e terá o prazo de 

validade de 90 (noventa) dias para a realização dos trabalhos.
Presidente:
TCEL BM FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ MOREIRA 

Membro:
CAP BM FREDERICO AUGUSTO CORREIA PAMPLONA 

Secretário: 
CAP BM JAYME DE AVIZ BENJÓ
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art 4º - Revogada às disposições em contrario. 
Publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 294 DE 24 DE ABRIL DE 2008
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Pará e Coordenador 

Estadual  de  Defesa  Civil,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  que  lhe  são  conferidas,  e 
considerando o disposto no Art. 34 § da Lei Estadual nº 5.250, de 29 de julho de 1985 (LEI DE 
PROMOÇÕES DE PRAÇAS DA PMPA) e Art. 69 § 1º do Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 
1986 (REGULAMENTO DA LEI DE PROMOÇÃO DE PRAÇAS DA PMPA).

RESOLVE:
Art. 1º - Substituir o 1º TEN QOBM FÁBIO CARDOSO DE MORAES pela 1ª 

TEN QOBM FLÁVIA SIQUEIRA CORRÊA, na função de Secretário da Comissão de Promoção 
de Promoção de Praças.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor a partir de 25 de abril de 2008.
Art. 3º - 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 Cmt Geral do CBMPA

2 - TERMO DE PASSAGEM DE MATERIAL
Ao Sr MAJ CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS. 
Chefe da 5ª Seçao do EMG.

Eu  Augusto  Sergio  Lima  de  Almeida  –  MAJ  QOBM,  passei  ao  meu 
substituto o Sr MAJ QOBM Carlos Alberto Moreira Reis os materiais pertencentes a 5ª Seçao 
do EMG, conforme documentação anexa, que segue assinado e conferida pelos Oficiais abaixo 
relacionados 

Ananindeua-PA,08 de abril de 2008.

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS - MAJQOBM –Substituto

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – MAJ QOBM – Substituído

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O Maj  QOBM Comandante do 4º,  no uso da suas competência que lhe 
confere o Art. 26, inciso VII, da Lei nº 6.833 de 13FEV2006, do código de ética e disciplina da 
PMPA, resolve:

ELOGIAR:
O  2ºTen  QOBM  Fabio  Pais  Carneiro  da  Costa,  por  ter  demonstrado 

entusiasmo,  interesse,  profissionalismo na função de coordenador do CFSD BM 2007/Polo 
Santarém,  Oficial  interessado  embuido  de  suas  responsabilidades,  motivado,  disciplinado, 
moderado,  visionário.  É com orgulho que elogio  o referido oficial.  PARABÉNS. SUCESSO. 
INDIVIDUAL

O Subten  BM Alex da Silva Santos,  por  ter  demonstrado dedicação na 
função  de  monitor  do  CFSD  BM  2007/Polo  Santarém.  Praça  disciplinado  e  responsável, 
interessado em passar as boas condutas aos seus subordinados. É com orgulho que o elogio o 
referido  oficial. PARABÉNS. SUCESSO. INDIVIDUAL

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando  os  Autos  de  Procedimento  Administrativo  Disciplinar 

Simplificado, instaurado por meio da portaria nº 07, de 15 de fevereiro de 2008, da qual foi 
encarregado o 2º TEN QOBM CARLOS ALBERTO FERREIRA DE CASTRO, que teve por 
escopo apurar, em tese, no dia 02 de fevereiro de 2008, a falta de respeito do 1º SGT BM 
Arnaldo Melo Amaral com a AL OF PM Joselene Athayde Almeida, Auxiliar do Supervisor de 
Dia da APM.

RESOLVO:
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1)  Concordar  com  a  conclusão  a  que  chegou o  Oficial  encarregado do 
PADS, de fato apurado não apresenta indícios de crime de natureza militar e nem transgressão 
da disciplina, por parte do 1º SGT BM Arnaldo Melo Amaral, por não ter sido comprovado nos 
autos as acusações feitas pela AL OF PM Joselene Athayde Almeida 

2) Encaminhar 01(uma) cópia dos Autos do PADS para o Ten Cel. QOBM 
Comandante da APM para conhecimento. 

3)  Encaminhar  01  (uma)  copia  dos  Autos  do  PADS  ao  Cel.  QOBM 
Comandante Geral do CBMPA, para providencias que julgarem necessárias.

4)  Publicarem  Boletim  Informativo  a  presente  Solução  de  Procedimento 
Administrativo Disciplinar Simplificado. Providencie a Chefia de Gabinete do IESP.

MARCOS AURÉLIO AQUINO LOPES- CEL QOBM R/R 
Diretor do IESP

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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