
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 20 DE JUNHO DE 2008.

BOLETIM GERAL Nº 116
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 21 DE JUNHO DE 2008 (SÁBADO)

Superior de Dia MAJ BM FIGUEIREDO
Supervisor de Área CAP BM QUARESMA
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALESSANDRA

2º Turno: CAP BM ADRIANA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM HUGO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM CANTUÁRIA

SERVIÇOS PARA O DIA 22 DE JUNHO DE 2008 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM VINICIUS
Supervisor de Área CAP BM ALBUQUERQUE
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM RABELO

2º Turno: CAP BM LOAIR
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM GIRLENE
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM NORAT

SERVIÇOS PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2008 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM SILVA
Supervisor de Área CAP BM WALBER
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA

2º Turno: CAP BM BAETA
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ARTEAGA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM PINHEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 479, DE 17 DE JUNHO 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 - Exonerar dos seguintes cargos:
I – Subdiretor de Pessoal do CBMPA, o Maj QOBM José Orlando de Souza 

Silva;
II– Subdiretor de Finanças do CBMPA, o Maj QOBM Márcio  Vinícius de 

Lima Pereira;
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III–Subcomandante do 3º GBM – Ananindeua, o Cap QOBM  Luís Alberto 
Pamplona da Cunha;

IV - Comandante do 9º GBM - Altamira, Cap BM Luis Arthur Teixeira Vieira;
V – Subdiretor de Ensino do CBMPA, Maj BM Paulo Roberto de Souza Cruz;
VI  –  Da  Assessoria  do  Comandante  Geral  do  CBMPA,  Cap  BM Carlos 

Augusto de Oliveira Ribeiro.

Art. 2º - Nomear para os seguintes cargos:
I – Subdiretor de Finanças do CBMPA, o Maj QOBM José Orlando de Souza 

Silva;
II - Subdiretor de Pessoal do CBMPA, o Cap QOBM Luís Alberto Pamplona 

da Cunha;
III - Comandante do 9º GBM - Altamira, Maj QOBM Márcio Vinícius de Lima 

Pereira;
IV -  Subdiretor  de Ensino do CBMPA, o Cap QOBM Carlos  Augusto de 

Oliveira Ribeiro;
V  –  Subcomandante  do  3º  GBM –  Ananindeua,  o  Cap QOBM BM Luis 

Arthur Teixeira Vieira.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a contar de 02 de junho de 2008
Art. 4º - Revogam-se as 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 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO

OF.  Nº  000/2008  –  DO  CONSELHO  DELIBERATIVO  DE  SEGURANÇA 
PÚBLICA - CISJU

Prezado Sr.(a), 
Apraz-me  cumprimenta-lo(a)  e  considerando  o  sucesso  do  evento  social 

realizado no dia 09 de maio 2008 – homenagem a 300 mães carentes de varias comunidades 
deste município. 

Considerando  que  vossa  colaboração  foi  imprescindível  para  o  êxito  do 
evento,  razão pela qual,  nos sentimos na obrigação  de externar  os nossos  mais  sinceros 
agradecimentos, eis que, se não fosse a ajuda ofertada, dificilmente conseguiríamos chegar ao 
resultado alcançado 

Nesta  oportunidade,  aproveito  o  ensejo,  para  nos  colocamos  a  vossa 
disposição, renovando a estima e consideração a qual lhes dispensamos.

Atenciosamente 

Marilene da Silva Nazario 
Presidente 

2 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 245, DE 28 DE ABRIL 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;
Considerando o que preceitua o art. 4º, parágrafo único, inciso I do Decreto 

nº 1.297, de 19 de outubro 2004, que dispõe sobre o serviço voluntário no âmbito do CBMPA.

RESOLVE:
Art. 1º -  Incluir para o serviço voluntário no Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, pelo período de 01 (um) ano, os voluntários civis abaixo:
NO 6º SGBM/I – MOSQUEIRO
Thais Valeria da Silva Azevedo;
Helen Cristina Santana Cristovão;
Rosangela Ataíde da Silva;
Abmael Azevedo de Sousa.
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NO 3º GBM/ANANINDEUA (Escola da Vida, SAT, Cozinha)
Izabela Alves Sousa;
Bruna Evelyn de Paula Câmara;
Ingrid Lopes Vieira;
Francy Ellen da Cunha Franco;
Diego Queiroz Gomes.

NA 1ª SBM/I-MARITUBA
Flávia Braga de Oliveira;

NO CSMV/Mop
Karen Amanda Carvalho dos Santos;

NO QCG (DST)
Suzan Elen Lima de Sousa;
Helaine Silva Mangas.

NA CEDEC
Mayrton Izan Lobato Rossy Freire;
Michel Alves da Silva;

NO ALMOXARIFADO GERAL
Yuriane Pinho dos Santos;
Fernanda Braga de Oliveira.

PELOTÃO DE OBRAS
Luiz Fernando dos Santos Martins
João Paulo Cardoso dos Santos

NO CAT
Daniela Reis Cardoso Costa;

NA EFO
Ingrid do Socorro da Silva Pires de Oliveira.

NA DEI
Heula Lorena Oliveira de Andrade de Souza.
Carina dos Santos Furtado

NO 11º SGBM/QCG
Ector Germano Magalhães Lourinho
Thiago Ferreira Barros
Carlos Henrique Ferreira Moura
David Israel da Silva Martins
Amadeu Lameira da Silva
Rodrigo Cristiano Marques Lisboa
Daniel Vinicius de Oliveira
Mauricio Piquet Pereira
Tayse Ewellyn Nascimento Queiroz
Miriane Tavares Furtado de Paula
Naiane do Socorro dos Santos Almeida
Vicente Santos de Sousa

NA ASSESSORIA DO CBMPA
Natália Cristina da Silva Ferreira;

NO BANCO DE LEITE
Leiliane Santos de Souza;
Carla Caroline de Brito Tavares;
Susyane de Assunção Almeida
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NO 7º SGBM/I – BELÉM
Juliana Ferreira dos Santos

NA DP
Érica Campelo dos Santos

NO COP
Rosana Priscila Costa Araújo;
Ana Paula da Silva Monteiro;

NO 1º GBM
Adenilza Conceição de Souza;
Maria Alenise Paula Nunes.

NA TELEMÁTICA
Tricia Santos Palheta;
Eduardo Alves Lieuthier.

NA DAL
Kelly Yara Oliveira Soares;

NO 4º SGBM/I - SALINAS
Sarah Santa Brígida da Rocha
Maike Farias da Silva

NO 5º SBM/I - MANGUEIRÃO
Isaac Oliveira de Melo

NO GABINETE DO COMANDO
Stefany Cristina Rabelo Pantoja;
Jéssica Taielen e Silva Rabelo;
Fabrício Neves de Souza

NA BM/5
Ronan Heliton Matos do Rego
Art. 2º -  Esta portaria entrará em vigor a contar de 28 de abril  de 2008, 

revogadas as 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

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 75/2008-COJ.
INTERESSADO:  COMANDANTE  DO  3º  GBM  MAJ  QOBM  JOSE 

AUGUSTO FARIAS DE ALMEIDA 
ORIGEM: COMANDO DO 3º GBM 
ASSUNTO:  EMBASAMENTO  LEGAL  PARA  OS  MILITARES  NA 

GRADUAÇÃO DE SUBTENENTES POSSAM SER ESCALADOS NA FUNÇÃO DE ADJUNTO 
E  COMANDANTE DE SOCORRO.

ANEXO: Of.nº048/2008-CMDº do 3º GBM; Parte s/nº do Subtenente Antonio 
Lino do  Espírito  Santos  Filho;  Of.nº050/2008-CMDº  do  3º  GBM,  Parte  s/nº  do  Subtenente 
Reginaldo da Costa  Hernandes.

EMENTA: INFORMAÇÕES E PARECER SOBRE EMBASAMENTO LEGAL 
PARA  QUE  OS  MILITARES  NA  GRADUAÇÃO  DE  SUBTENENTES  POSSAM  SER 
ESCALADOS NA FUNÇÃO DE ADJUNTO E COMANDANTE DE SOCORRO.

I – DA CONSULTA
O Cmt do Quartel do 3º  GBM, a época,  Maj Almeida, solicita informações 

a cerca  da situação  dos militares na graduação  de   sub-tenentes, se podem ser escalados 
na função  de adjuntos e  comandante de socorro.
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II - DOS FATOS
Devido a vários questionamentos no que tange a legalidade dos  militares na 

graduação  de sub-tenentes  serem escalados  na função de adjuntos e comandantes de 
socorro, provocadas pela manifestação de dois militares do  3º GBM, na referida graduação 
bem  como  por  solicitação  afim de  respaldar  os comandantes de unidades .

III – DO DIREITO.
III. 1 – DA LEI
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 

Constituinte  para  instituir  um  Estado  Democrático,  destinado  a  assegurar  o  exercício  dos 
direitos  sociais  e  individuais,  a  liberdade,  a  segurança,  o  bem-estar,  o  desenvolvimento,  a 
igualdade e a justiça  como valores supremos de uma sociedade fraterna,  pluralista e sem 
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte: 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
CAPÍTULO III
DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 

de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da 

ordem  pública;  aos  corpos  de  bombeiros  militares,  além  das  atribuições  definidas  em  lei, 
incumbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 6º - As polícias militares e corpos de bombeiros militares, forças auxiliares 
e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§  7º  -  A  lei  disciplinará  a  organização  e  o  funcionamento  dos  órgãos 
responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades.

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
Promulgada em 5 de outubro de 1989. Publicada em encarte  do .Diário 

Oficial.  de 6 de outubro de 1989 Publicada no .Diário Oficial.  de 27 de outubro de 1989 e 
atualizada até a Emenda Constitucional nº 18.1

SEÇÃO V
Dos Militares do Estado
Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, 

são militares do Estado.

PORTARIA Nº 816, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003.
Aprova o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1).
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o 

art. 1º do Decreto de 24 de maio de 1994, combinado com o art. 19 da Lei Complementar nº 97, 
de 9 de junho de 1999,e de acordo com o que propõe o Estado-Maior do Exército, resolve:

Art. 1º Aprovar o Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (R-1), que com 
esta baixa.

Art.  2º  Determinar  que  esta  Portaria  entre  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.

Art. 3º Revogar as Portarias do Comandante do Exército nº 366, de 30 de 
julho de 2002, e nº 103, de 18 de março de 2003.

Seção II
Do Subtenente Encarregado do Material
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Art. 116. O subtenente é o encarregado do setor de material da SU, cuja 
administração lhe incumbe auxiliar, de conformidade com as ordens do respectivo comandante 
e de acordo com as atribuições que lhe são fixadas em legislação e regulamentos vigentes, 
cabendo-lhe ainda:

I  -  entregar,  mediante  recibo,  o  material  distribuído  aos  pelotões  ou  às 
seções e a outras dependências da SU e,  bem assim,  qualquer artigo que,  por ordem do 
respectivo  comandante,  deva  sair  da  sua  reserva,  fornecendo  aos  pelotões  e  às  seções, 
quando tenham depósito próprio, a relação do material distribuído, conferida com a que fica em 
seu poder;

II - entregar, para formaturas ou exercícios, o material dos pelotões ou das 
seções, verificando o seu estado ao recebê-lo de volta e participando as faltas ou os danos 
verificados ao Cmt SU;

III  -  propor,  ao  respectivo  Cmt  SU,  todas  as  medidas  que  julgue 
convenientes para o melhoramento das condições materiais da SU;

IV  -  organizar  e  assinar  todas  as  relações  de  material  que  devam  ser 
apresentadas pela SU,submetendo-as à apreciação do Cmt SU para aposição do visto;

V  -  acompanhar  o  Cmt  SU nas  revistas  e  inspeções  de  material  e  na 
inspeção diária do armamento da SU;

VI  -  solicitar  ao  Cmt  SU  as  formaturas  especiais  que  se  tornarem 
necessárias para a verificação e a fiscalização que lhe incumbem;

VII  -  encarregar-se,  de acordo  com  as  instruções  do  seu  Cmt  SU,  das 
providências relativas à alimentação da SU, quando esta deva permanecer,  em serviço ou 
instrução,  em lugar  distante  do quartel;  Separata  ao Boletim  do Exército  Nº  51,  de 19 de 
dezembro de 2003. - 45

VIII  -  instruir  os  sargentos  e  cabos  da  SU  nos  assuntos  relativos  à 
escrituração e à contabilidade do material e auxiliar na instrução geral das praças, na parte 
referente à conservação e ao uso dos uniformes e à limpeza do armamento;

IX  -  exercer,  nas  formaturas,  o  comando  de  pelotão  ou  seção,  quando 
determinar o Cmt SU ou quando lhe incumbir por direito;

X - exercer sobre o pessoal da SU a necessária autoridade, na ausência do 
respectivo  comandante  e  de  seus  oficiais,  recorrendo  ao  SCmt  U,  quando  necessário,  e 
submetendo seus atos à consideração do seu Cmt SU; e

XI  -  apresentar-se,  diariamente,  ao  Cmt  SU,  logo  que  este  chegue  ao 
quartel, informando sobre o andamento das ordens recebidas.

Art. 117. O subtenente, para o desempenho das suas múltiplas atribuições, 
tem como auxiliares o furriel, o mecânico de armamento leve e os soldados capacitados para o 
exercício das diferentes atividades.

CAPÍTULO III
DAS ESCALAS DE SERVIÇO
Art. 189. Ao serviço de escala concorrem:
§ 1º Quando o número de tenentes e aspirantes-a-oficial que concorrerem à 

escala de Of.  Dia for inferior  a três,  o serviço será de Fisc Dia,  o qual terá como auxiliar, 
normalmente, um subtenente.

§ 2º Da escala de Aux Fisc Dia participam todos os subtenentes; quando a 
unidade possuir  menos de três subtenentes,  participam,  também, os 1º Sgt,  de modo que 
nunca figurem menos de três militares na escala.

CAPÍTULO IV
DO SERVIÇO INTERNO
Art.  192.  O  serviço  interno  abrange  todos  os  trabalhos  necessários  ao 

funcionamento da unidade e compreende o serviço permanente e o serviço de escala.
§ 1º O serviço interno permanente é executado segundo determinações dos 

Cmt SU e chefes das repartições e das dependências internas, de acordo com os preceitos e 
as disposições deste e de outros regulamentos.

§ 2º O serviço interno de escala compreende:
I - Of. Dia à unidade e seu Adj (ou Fisc Dia, Aux e Adj);
II - Méd Dia (a critério do Cmt U);
III - guarda do quartel;
IV - Sgt Dia SU;
V - guarda das SU (alojamentos, garagens, cavalariças, canis, quando for o 

caso);
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Separata ao Boletim do Exército Nº 51, de 19 de dezembro de 2003. - 61
VI - serviço-de-dia ao rancho (Sgt Dia, cozinheiro, cassineiro etc);
VII - serviço-de-dia às enfermarias;
VIII - telefonista-de-dia;
IX - ordens; e
X - serviços extraordinários (patrulhas, reforços, faxinas etc).
§ 3º O serviço de escala interno tem a duração de vinte e quatro horas, de 

Parada a Parada, salvo o de faxina que será contado por jornada completa, do início até o 
término do expediente.

Seção III
Do Auxiliar do Fiscal-de-Dia
Art. 203. O Aux Fisc Dia responde pelas funções do Fisc Dia no período em 

que este estiver afastado da unidade.
Art. 204. A existência da escala de Aux Fisc Dia não elimina a escala de Adj.

L E I N° 6.721,DE 26 DE JANEIRO DE 2005.
Altera dispositivo da Lei Estadual n° 5.251, de 31 de julho de 1985, que 

dispõe sobre o Estatuto dos Policias Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá outras 
providências.

A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  PARÁ  estatui  e  eu 
sanciono a seguinte 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

TÍTULO I - GENERALIDADE
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1° - O presente Estatuto regula a situação, obrigações, deveres, direitos 

e prerrogativas dos Policiais-Militares do Pará.
Art. 2° - A polícia Militar do Pará, instituída para a manutenção da ordem 

pública  e  segurança  interna  do  Estado,  considerada  Força  Auxiliar  Reserva  do  Exército  é 
Instituição permanente, organizada com base na hierarquia e disciplina.

Parágrafo Único - A Polícia Militar vincula-se operacionalmente à Secretaria 
de Estado de Segurança Pública e subordina-se administrativamente ao Governador do Estado.

Art.  3°  -  Os  integrantes  da  Polícia  Militar,  em  razão  da  destinação 
constitucional da Corporação e em decorrência das Leis vigentes, constituem uma categoria 
especial de servidores públicos estaduais, sendo denominados Policiais-Militares.

§ 1° - Os Policiais-Militares encontram-se em uma das seguintes situações:

I - NA ATIVA:
a) Os Policiais-Militares de Carreira;
b) Os incluídos na Polícia Militar, voluntariamente, durante os prazos que se 

obrigam a servir;
c)  Os  componentes  da  reserva  remunerada  da  Polícia  Militar,  quando 

convocados para o serviço ativo;
1.Os alunos de órgão de formação de Policiais-Militares da ativa.

CAPÍTULO IV - DO CARGO E DA FUNÇÃO POLICIAL-MILITAR
Art.  21  -  Cargo  de  Policial-Militar  é  um  conjunto  de  deveres  e 

responsabilidades inerentes ao Policial-Militar em serviço ativo.
§ 1° - O Cargo Policial-Militar a que se refere este artigo é o que se encontra 

especificado nos Quadros de Organização ou previsto, caracterizado ou definido como tal em 
outras disposições legais.

§ 2° - As atribuições e obrigações inerentes ao cargo Policial-Militar devem 
ser  compatível  com  o  correspondente  grau  hierárquico  e,  no  caso  da  Policial-militar,  às 
restrições fisiológicas próprias, tudo definido em legislação ou regulamentação específica.

Art.  22  -  Os  cargos  Policiais-Militares  são  providos  com  pessoal  que 
satisfaça aos requisitos de grau hierárquico e de qualificação exigidos para o seu desempenho.
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Parágrafo Único - O provimento de cargo Policial-Militar se faz por ato de 
nomeação, de designação ou determinação expressa de autoridade competente.

Art. 28 - A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Unidade ou onde o 
serviço o exigir, o Policial-Militar deve estar pronto para cumprir a missão que lhe for confiada 
pelos seus superiores hierárquicos ou imposta pelas Leis e Regulamentos.

TÍTULO II - DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES POLICIAIS-MILITARES
CAPÍTULO I - DAS OBRIGAÇÕES POLICIAIS-MILITARES
SEÇÃO I - DO VALOR POLICIAL-MILITAR
Art. 29 - São manifestações essenciais do valor Policial-Militar:
I - O sentimento de servir à comunidade estadual, traduzido pela vontade 

inabalável de cumprir  o dever  Policial-Militar  e pelo integral  devotamento à manutenção da 
ordem pública, mesmo com o risco da própria vida;

II - O civismo e o culto das tradições históricas;
III - A fé na missão elevada da Polícia Militar;
IV - O espírito de corpo, orgulho do Policial-Militar pela Organização onde 

serve;
V - O amor à profissão Policial-Militar e o entusiasmo com que é exercida;
VI - O aprimoramento técnico-profissional.

CAPÍTULO II - DOS DEVERES POLICIAIS-MILITARES
SEÇÃO I - DA CONCEITUAÇÃO
Art.  33  -  Os  deveres  Policiais-Militares  emanam  de  vínculos  racionais  e 

morais  que ligam o Policial-Militar  a  sua  Corporação e  ao serviço  que  a  mesma presta  à 
comunidade, e compreendem:

I - A dedicação integral ao serviço Policial-Militar e a fidelidade à instituição a 
que pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida;

II - O Culto aos símbolos nacionais;
III - A probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - A disciplina e o respeito à hierarquia;
V - O rigoroso cumprimento das obrigações e ordens;
VI - A obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade;
VII - O trato urbano, cordial e educado para com os cidadãos;
VIII - A manutenção da ordem pública;
IX - A segurança da comunidade.

SEÇÃO III - DO COMANDO E DA SUBORDINAÇÃO
Art. 36 - Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidades de 

que o Policial-Militar é investido legalmente, quando conduz homens ou dirige uma Organização 
Policial Militar. O Comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui prerrogativa impessoal, 
na qual se define e se caracteriza como Chefe.

Parágrafo Único - Aplica-se à Direção e à Chefia de Organização Policial-
Militar, no que couber, o estabelecido para o Comando.

Art. 37 - A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do 
Policial-Militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada da Polícia Militar.

Art. 38 - O Oficial é preparado, ao longo da carreira, para o exercício do 
Comando, da Chefia e da Direção das Organizações Policiais-Militares.

Art.  39  -  Os  Subtenentes  e  Sargentos  auxiliam  ou  complementam  as 
atividades dos Oficiais, quer no adestramento e emprego de meios, quer na instrução e na 
administração; deverão ser empregados na execução de atividade de policiamento ostensivo 
fardado.

Parágrafo Único - No exercício das atividades mencionadas, neste artigo e 
no comando de elementos subordinados, os Subtenentes e Sargentos deverão impor-se pela 
lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a 
observância  minuciosa  e  ininterrupta  das  ordens,  das  regras  do  serviço  e  das  normas 
operativas  pelas  praças  que  lhes  estiverem diretamente subordinadas e  a  manutenção da 
coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias.

Art. 42 - Ao Policial-Militar cabe a responsabilidade integral pelas decisões 
que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar.

CAPÍTULO III  -  DA VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES E DOS DEVERES 
POLICIAIS-MILITARES
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SEÇÃO I - DA CONCEITUAÇÃO
Art.  43  -  A  violação  das  obrigações  ou  dos  deveres  Policiais-Militares 

constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou 
regulamentação específica.

§ 1° -  A violação dos preceitos da ética Policial-Militar  é tão mais  grave 
quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.

Art. 151 - Aplicam-se à Polícia Militar, no que couber, o Regulamento Interno 
e dos Serviços do Exército (R/I), o Regulamento de Contingências, Honras e Sinais de Respeito 
das Forças Armadas (R/2) e o Regulamento de Correspondência (R/8).

DIÁRIO OFICIAL Nº. 30624 de 15/02/2006
LEI Nº 6.833, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006
Institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará.
A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  PARÁ  estatui  e  eu 

sanciono a seguinte Lei:
LIVRO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DA DEONTOLOGIA POLICIAL-MILITAR
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
CAPÍTULO I
DAS GENERALIDADES
Organização do Código
Art. 1º Esta Lei institui o Código de Ética e Disciplina da Polícia-Militar do 

Pará (CEDPM), que dispõe sobre o comportamento ético e estabelece os procedimentos para 
apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos integrantes da PMPA.

Art. 2º Estão sujeitos a esta Lei os policiais militares ativos e inativos, nos 
termos da legislação vigente.

Alunos
§  1º  Os  alunos  de  órgãos  específicos  de  formação,  especialização  e 

aperfeiçoamento de policiais militares ficam sujeitos às disposições deste Código, sem prejuízo 
das  leis,  regulamentos,  normas  e  outras  prescrições  das  Organizações  Policiais  Militares 
(OPM) em que estejam matriculados.

Policiais militares à disposição 
§ 2º Também se aplicam as normas deste Código aos policiais militares à 

disposição de outros órgãos.

CAPÍTULO III
DO COMANDO E DA SUBORDINAÇÃO
Comando
Art. 8º Comando é a soma de autoridade, deveres e responsabilidade que o 

policial  militar  é  investido  legalmente,  quando conduz homens  ou  dirige  uma  Organização 
Policial Militar. O Comando é vinculado ao grau hierárquico e constitui prerrogativa impessoal, 
na qual se define e se caracteriza como chefe.

Equiparação a comandante
§ 1º Equipara-se a comandante, para efeito de aplicação desta Lei, toda 

autoridade policial militar com função de direção e chefia.

Equiparação a superior
§ 2º O policial militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre 

outro  de  igual  posto  ou  graduação  considera-se  superior  para  efeito  da  aplicação  das 
cominações previstas nesta Lei.

Subordinação
Art. 9º A subordinação não afeta, de modo algum, a dignidade pessoal do 

policial militar e decorre, exclusivamente, da estrutura hierarquizada da Polícia Militar.

Oficiais
Art.  10.  O oficial  é preparado,  ao longo da carreira,  para o exercício  do 

comando, da chefia e da direção das Organizações Policiais-Militares.
Subtenentes e sargentos
DIÁRIO OFICIAL Nº. 30624 de 15/02/2006
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Art.  11.  Os  subtenentes  e  sargentos  auxiliam  ou  complementam  as 
atividades dos oficiais no adestramento e emprego de meios, na instrução, na administração e 
na operacionalidade.

Funções de subtenentes e sargentos
Parágrafo único. No exercício das atividades mencionadas neste artigo e no 

comando  de  elementos  subordinados,  os  subtenentes  e  sargentos  deverão  impor-se  pela 
lealdade, pelo exemplo e pela capacidade profissional e técnica, incumbindo-lhes assegurar a 
observância  minuciosa  e  ininterrupta  das  ordens,  das  regras  do  serviço  e  das  normas 
operativas  pelas  praças  que  lhes  estiverem diretamente subordinadas e  a  manutenção da 
coesão e da moral das mesmas praças em todas as circunstâncias.

IV.  – 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”.

V – DO PARECER
Face  ao  exposto  e  essencialmente  ao  disposto,  no  que  tange  os 

documentos que auxiliaram no consubstanciamento deste parecer elencados as solicitações 
dos militares em questão e munidos das informações contidas através da Constituição Federal, 
Constituição Estadual, dos regulamentos emanados pelo Exercito Brasileiro como Regulamento 
de Continências, Honras, Sinais de Respeito e Cerimonial Militar das Forças Armadas, R- 200 
Regulamento  Interno  dos  Serviços  Gerais  (RISG)  e  da  Policia  Militar  como:  Estatuto  dos 
Policias Militares,Código de Ética da Policia Militar e da Doutrina de Direito Administrativo de 
Helly  Lopes  Meirelles,  dão  conta  que  não  há  nenhuma restrição  quanto  ao  emprego  dos 
militares que alcançaram a graduação de subtenentes, nos serviços internos de Adjunto  e 
Comandante de Socorro  nas unidades do CBMPA, principalmente pelo fato da experiência 
adquirida ao longo dos anos de serviço como de prevenção em praias, combate a incêndio, 
salvamento  aquático,  terrestre  e  em alturas,  condutor  e  operadores  de  viaturas  e  demais 
atribuições inerentes , assim como o servidor publico militar deve estar – “A qualquer hora do 
dia ou da noite, na sede da Unidade ou onde o serviço o exigir, o Policial-Militar deve estar 
pronto para cumprir  a missão que lhe for  confiada pelos seus superiores  hierárquicos  ou 
imposta pelas Leis e Regulamentos”( Art. 28 Estatuto dos Policiais Militares). De modo que de 
acordo  com  as  normas  e  regulamentos  os  subtenentes  podem  ser  ainda  habilitados  a 
alcançarem o oficialato e chegarem ao posto de 2º tenente onde terão as mesmas atribuições 
de um oficial de carreira, deste modo esta comissão não deslumbra qualquer razão para que os 
mesmos não exerçam tais serviços e funções  nas UBMs e vamos mais alem no que tange 
capacitar os subtenentes nos procedimentos administrativos como sindicância, inquérito técnico 
e etc..., como já acontece na Policia Militar . È importante também que para evitar qualquer tipo 
de questionamentos, que o Comando da Corporação em conjunto com o Comando Operacional 
elabore  portaria,  haja  vista  que  o  ato  por  si  só  é  um  ato  discricionário  do  comando 
estabelecendo diretrizes para efetivação dos serviços hora questionados. É importante salientar 
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que independente da habilitação ou ate mesmo da portaria os regulamentos e estatutos já 
trazem subsídios  suficientes  para  respaldar  o  comando,  como  os  contidos  no Art.  116.  O 
subtenente  é  o  encarregado do  setor  de  material  da  SU,  cuja  administração  lhe  incumbe 
auxiliar,  de  conformidade  com  as  ordens  do  respectivo  comandante  e  de  acordo  com  as 
atribuições que lhe são fixadas em legislação e regulamentos vigentes, X - exercer sobre o 
pessoal da SU a necessária autoridade, na ausência do respectivo comandante e de seus 
oficiais, recorrendo ao SCmt U, quando necessário, e submetendo seus atos à consideração do 
seu Cmt SU; Art. 189. Ao serviço de escala concorrem:

§ 1º Quando o número de tenentes e aspirantes-a-oficial que concorrerem à 
escala de Of. Dia for inferior a três, o serviço será de Fiscal de Dia, o qual terá como auxiliar, 
normalmente, um subtenente.

§ 2º Da escala de Auxiliar do Fiscal de Dia participam todos os subtenentes; 
quando a unidade possuir menos de três subtenentes, participam, também, os 1º Sgt, de modo 
que nunca figurem menos de três militares na escala. Diante disso esta comissão é de parecer 
favorável que os referidos subtenentes sejam escalados no serviço de Comandante de Socorro 
bem como de  Adjuntos  ao Oficial de Dia ou em suas respectivas funções em virtude dos 
mesmos terem condições para tal este é o parecer salvo melhor juízo de V. Sª.

É o Parecer, SMJ.
Quartel em Belém-PA, 09 de JUNHO de 2008.

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

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - CAP QOBM.
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA, em exercício

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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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