
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 22 DE OUTUBRO DE 2008.

BOLETIM GERAL Nº 194
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2008 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM IDBAS
Supervisor de Área CAP BM LÉLIS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM WYTTING

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 – ATO DO PODER EXECUTIVO

DECRETO:
A Governadora do Estado resolve:
Autorizar  a  1°  TEN QOBM ANA PAULA TAVARES PEREIRA a  viajar  a 

paises da América Central, no período de 21 de outubro a 04 de novembro de 2008, sem ônus 
para o Estado, em gozo de férias regulamentares.

PALÁCIO DO GOVERNO, 07 DE OUTUBRO DE 2008.

Ana Júlia Carepa
Governadora do Estado
(Transc. do DOE n° 31.271 de 08/10/2008)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 199/2008-COJ
INTERESSADO: 1° SGT BM José Ronaldo Barbosa Silva; 
ASSUNTO: Promoção por ressarcimento de preterição;
ANEXOS: Ofício n° 226-Gab.Subcmdo de 04SET2008, Anexos: Cópia dos 

Boletins Gerais n° 021 de 30JAN2008, n° 072 de 16ABR2008, n° 149 de 21AGO2006, n° 113 
de 17JUN2008; Protocolo Subcomando n° 2022 de 16AGO2008; Ofício n° 137 de 16JUL2008; 
Protocolo Subcomando n° 1052 de 14ABR2008; Protocolo Gab. Do Comando n° 225/04 de 
11ABR2008;  Requerimento  do  1°  Sgt  J.Silva  de  11ABR2008;  Certidão  da  JME/PA  de 
02ABR2008; BG n° 047 de 11MAR2008 Pág.622 e 623; BG n° 056 de 24MAR2005 Pág. 710 e 
711; BG n° 032 de 10FEV2005 Pág. 459, 460 e 461; SENTENÇA da JME/PA do Processo n
° 200.2002.2.000133-9.   

EMENTA: MILITAR SOLICITA PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE 
PRETERIÇÃO NO PERÍODO EM QUE ESTAVA FORA DA FILEIRA DA CORPORAÇÃO. 
INDEFERIMENTO POR NÃO PREENCHER OS REQUISITOS.
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I – DA CONSULTA:
O Ilmº.  Sr.  CEL QOBM – SUB CMT GERAL DO CBMPA encaminhou a 

Comissão de Justiça do CBMPA o requerimento do 1° SGT BM José Ronaldo Barbosa Silva, 
cujo pleito é promoção por ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2008.

II – DOS FATOS:
O 1° SGT J.SILVA deixou de ser promovido em abril de 2005 à graduação 

de  SUB  TEN  por  estar  “sub  judice”,  porém  no  dia  19  de  março  de  2008,  o  Conselho 
Permanente de  Justiça  decidiu  pela  maioria  dos  votos  em julgar  procedente o  pedido de 
absolvição feita na ação penal militar, uma vez que desclassificou o delito imputado ao réu para 
o crime de resistência,  em razão do que o absolveu,  posto  que reconheceu extinta a sua 
punibilidade por tal fato, consoante ao disposto ao artigo 439, letra “f”, do CPPM. Fato que não 
gerou direito ao pedido de ressarcimento de preterição, conforme a doutrina.

Cessada a ação penal, extinta a punibilidade, mesmo assim o militar deixou 
de ser promovido por estar na junta médica do CBMPA, em processo de reforma, na condição 
de INCAPAZ DEFINITIVAMENTE ao trabalho bombeiro militar, conforme sessão permanente 
de nº 022 de 16 de agosto de 2006, conforme publicação em BG nº 149/2006, ratificado em BG 
nº 113/2008, sendo esta situação impeditiva para a inclusão no quadro de acesso, conforme 
Art. 18, item 9, da Lei Estadual nº 5.250/85.

Contudo, o requerente, “hoje”- dada que solicita a promoção, que saiu da 
condição de “sub judice”, e não apresentar condição de ser promovido; alega que pode ser 
promovido, caso seja considerado a condição física anterior com a situação jurídica atual.

Com  esse  argumento  solicita  a  sua  promoção  por  ressarcimento  de 
preterição a contar de 21 de abril de 2008

III – DO DIREITO:
O  requerente  não  foi  promovido  em  abril  de  2005  por  não  atender  um 

requisito da lei de promoção de praças (Lei N° 5.250/85), disposto no Art. 18, item 2 e 9, da 
referida lei. Na qual se ler:

Art. 18 - Não será incluído em Quadro de Acesso, o graduado que:
....
2    -  Esteja  “Sub-judice”  ou  preso  preventivamente,  em  virtude  de   

Inquérito Policial, militar ou civil, instaurado;
....
9    - Tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço Policial   

Militar, e
....
Vale ressaltar que o militar também não promovido em abril de 2008, desta 

vez por  estar  em processo  de reforma,  conforme parágrafo  único da lei  de promoção de 
praças.

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

Vale ressaltar que o militar em questão não se encontra mais na condição de 
sub judice,  e assim a Administração  poderá promovê-lo em ressarcimento de preterição a 
qualquer tempo, não havendo, no entanto a obrigatoriedade neste caso, tendo em vista que a 
repercussão  da  esfera  penal  sobre  a  administrativa,  como  vimos,  só  ocorre  no  caso  de 
absolvição por inexistência do fato ou de negativa de autoria, o que não foi o caso e sim por 
prescrição.

 Há importantes precedentes do STF que, apesar de não desnaturarem a 
independência das instâncias, adicionaram temperamentos em determinados casos, para que 
o livre exercício da esfera penal, quando necessita, para configuração de tipificação do delito, 
do término da apuração da esfera administrativa.  Por outro flanco,  a esfera penal também 
influencia a administrativa, quando é negada a autoria do fato.

Essa é a leitura do art. 126 da Lei 8.112/90: 
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“Art. 126 – A responsabilidade administrativa do servidor será afastada 
no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria.” 

Os precedentes judiciais  também comungam da mesma hóstia,  como se 
verifica:

 “RMS.  Administrativo.  Servidor  Publico.  Demissão.  Fato  Inexistente. 
Sentença Criminal. Art. 386, I – CPP.

   1- A  absolvição na forma do art.  386, I,  do Código de Processo Penal, 
através de sentença criminal transitada em julgado, impede tome a instância administrativa por 
base aqueles mesmos  fatos, reputados inexistentes, para sancionar pretensa falta residual, 
ainda  que  estejam  eles  tipificados  na  legislação  local  como  aptos  a  ensejar  a  pena  de 
demissão. Incide a letra do art. 1.525 do Código Civil.

 “RMS – Administrativo  –  Funcionário  Público  –  Demissão –  Jurisdições  
penal e Administrativa – As jurisdições intercomunicam-se, prevalece a jurisdição penal; esta  
projeta sempre a verdade real. não se admitem presunções , como na jurisdição civil. negado o 
fato, ou  a autoria,  repercute de modo absoluto em todas as areas jurídicas. absolvição  por 
outro  fundamento  não  afeta  o  resíduo  administrativo.  pode,  pois,  ocorrer  a  demissão  do 
funcionário  publico.”  

“Administrativo.  Mandado  de  Segurança.  Ex-servidor  Público  Estadual.  
Anulação do Ato de Demissão. Juízo Administrativo. Vinculação. Instância Criminal.  Negativa 
da Autoria. Teoria dos Motivos Determinantes.

-  A repercussão da absolvição criminal na instância administrativa somente 
ocorre quando a sentença proferida no Juízo criminal nega a existência do fato ou afasta a sua  
autoria...”

Estas  magistrais  lições  do  STJ  comprovam  que  o  juízo  penal,  quando 
absolve o réu, negando a autoria do fato, cria reflexo imediato para a instância administrativa, 
fazendo, inclusive, cessar demissão, se foi levada a efeito sobre os mesmos fatos.

O Código de Processo Penal Militar, em seu Art. 439, prevê o seguinte:
Art. 439   O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os   

motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
a)  estar  provada  a  inexistência  do  fato,  ou  não  haver  prova  da  sua  

existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou  

imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
f) estar extinta a punibilidade.
(GRIFO NOSSO)

A sentença do MM. Juiz de Direito Titular da Justiça Militar Estadual, Dr. 
José  Roberto  Pinheiro  Maia  Bezerra  Júnior,  foi  fundamentada  em  estar  extinta  a 
punibilidade.

   A  repercussão  da  absolvição  criminal  na  instância  administrativa   
somente ocorre quando a sentença proferida no Juízo criminal nega a existência do fato 
ou afasta a sua autoria...”

Nos termos mandamentais da Lei N° 2.250  de 29 de julho de 1985, que 
regula a promoção de praças da PMPA, e o Decreto N° 4.242 de 22 de janeiro de 1986, que 
regulamenta a Lei N° 2.250,  acima subscritos esta de forma objetiva especificando, que o 
requerente não preenche os pré-requisitos fundamentais para a promoção por ressarcimento 
de preterição; no primeiro momento por estar sub- júdice, e a prescrição não foi tipificado na 
inexistência  do  fato  ou  afasta  sua  autoria,  e  no  segundo  por  ser  declarado  incapaz 
definitivamente para o serviço bombeiro militar, proferida pela Junta de Inspeção de Saúde do 
CBMPA. 

 Por fim, ressalte-se que o Art. 4º, §3º. da lei Nº 5.250, de 29 de julho de 
1985, LPP, prevê o seguinte:

Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de 
preterição.

A ilustre Maria Sylvia Administrativistas Zanela Di Pietro afirma:
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Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública só pode fazer o 
que a lei permite. 

Entendimento  este  comungado  por  diversos  Doutrinadores  do  Direito 
Administrativo.

IV – DO PARECER:
Em face  da  análise  jurídica  acima  apresentada,  entendemos  que,  por  o 

Militar em questão não se encontrar mais na condição de subjudice, a Administração poderia 
promovê-lo em ressarcimento de preterição a qualquer  tempo,  não havendo, no entanto a 
obrigatoriedade  neste  caso,  tendo  em  vista  que  a  repercussão  da  esfera  penal  sobre  a 
administrativa, como vimos, só ocorre no caso de absolvição por inexistência do fato ou de 
negativa de autoria, o que não foi o caso e sim pela prescrição, todavia isto somente seria 
possível se o militar não estivesse em processo de reforma por estar inapto definitivamente 
para o serviço bombeiro militar, pois o interessado para ser promovido por ressarcimento de 
preterição  a  contar  de  21 de  abril  de 2008,  teria  que  satisfazer  aos  requisitos  da  Lei  de 
Promoção na referida data. Portanto, opinamos pelo INDEFERIMENTO do pleito.

Este é o parecer. S.M.J.
Belém-PA, 10 de outubro de 2008.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO- CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ
1 – Concordo com o presente Parecer
2 – 14.10.2008

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA
I – Homologo o presente Parecer
II – Publique-se em BG. 
III – Providencie a AJD. Geral do CBMPA.

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº. 190 - B /2008-COJ.
INTERESSADO:  COORDENADOR  ADJUNTO  DA  DEFESA  CIVIL  E 

DIRETOR DE PESSOAL
ORIGEM:DEFESA CIVIL  DO ESTADO E DIRETORIA DE PESSOAL DO 

CBMPA.
ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE  AJUDA  DE  CUSTO  DE  MILITARES  DO 

CBMPA
ANEXO:  Correspondência  Interna  nº.  254/2008,  CEDEC  CEL  BM 

WANZELER, Parte S/Nº - CEDEC, do 1º. SGT. JOVENIANO DA SILVA SANTOS, OFICIO Nº. 
728/2008 DIRETOR DE PESSOAL TEN. CEL. DONATO e requerimentos dos militares: Maj. 
Andrei,Ten.Girlene,Ten. Roan, Ten. Arteaga, Subten. Alexandre e 2º. SGT. Maués.  

EMENTA: RECURSO RELATIVO Á SOLICITAÇÃO DE AJUDA DE CUSTO 
DE  MILITARES  TRANSFERIDOS  NA  REGIÃO  METROPOLITANA  DE  BELÉM  PARECER 
DESFAVORÁVEL.

I – DA CONSULTA
O Coordenador Adjunto de Defesa Civil juntamente com o Diretor de Pessoal 

CBMPA encaminharam para análise  e  parecer  desta  Comissão  de Justiça  os  documentos 
referentes à solicitação de AJUDA DE CUSTO de vários militares por terem sido transferidos 
na Região Metropolitana de Belém por necessidade de serviço. 
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II - DOS FATOS
Os  militares  em  questão,  através  de  seus  respectivos  chefes  imediatos 

solicitaram  AJUDA DE CUSTO,  por terem sido transferidos por necessidade de serviço na 
Região Metropolitana de Belém, entretanto, seus superiores recorreram a esta comissão de 
justiça afim de que fosse dado um parecer sobre a legalidade da referida indenização constante 
na lei nº. 4.491, de 28 de novembro de 1973, que instituiu novos valores de remuneração dos 
Policiais Militares e Bombeiros Militares.

III – DO DIREITO
III. 1 – DA LEI
Lei  Estadual  nº.  4.491,  de  28  de  novembro  de  1973

Institui novos valores de remuneração dos Policiais-Militares.
A Assembléia Legislativa do Estado do Pará,estatui e eu sanciono a seguinte 

lei:

TÍTULO I
CONCEITUAÇÕES GERAIS
Art.1º - Esta lei regula a remuneração dos policiais-militares e compreende 

vencimentos ou proventos e indenizações, e depois ainda sobre outros direitos.

CAPÍTULO IV
DAS INDENIZAÇÕES
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art.30-  Indenização  é  o  quantitativo  em  dinheiro,  isento  de  qualquer 

tributação, devido ao policial-militar para ressarcimento de despesas impostas pelo exercício de 
sua atividade.

§ 1º - As indenizações compreendem:
a)  Diárias;
b)  Ajuda de Custo;
c)  Transporte;
d)  Representação;
e)  Moradia.
§ 2º - Para fins de cálculo das indenizações será tomada por base o valor do 

soldo do posto ou graduação que o policial-militar percebe na forma do artigo 18.
§  3º  -  Aplica-se ao policial-militar  desaparecido ou extraviado,  quanto às 

indenizações, o previsto no artigo 3 e seus parágrafos.

SEÇÃO III
DA AJUDA DE CUSTO
Art.38- Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesa de viagem, 

mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo 
interesse do mesmo em recebê-la no destino.

Art.39- O Policial-Militar terá direito à Ajuda de Custo:
1-Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe 

em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas 
atividades policiais-militares, obedecido ao dispositivo do artigo 40.

§ 1º - O policial-militar movimentado para comissão superior a três (3) meses 
e inferior a seis (6) meses cujo desempenho importe em mudança de sede sem desligamento 
de sua OPM, receberá, na ida, os valores previstos no artigo 40, e na volta, a metade daqueles 
valores.

§ 2º - O policial-militar movimentado para comissão inferior ou igual a três (3) 
meses cujo desempenho importe em mudança de sede sem transporte de dependente e sem 
desligamento de sua OPM, receberá a metade dos valores previstos no artigo 40, na ida e na 
volta.

§ 3º - Fará jus também à Ajuda de Custo o policial-militar que tenha sido 
transferido de sede, obedecido o disposto no artigo 40.

Art.40- A Ajuda de Custo devida ao policial-militar será igual:
1-ao valor  correspondente ao  soldo  do posto  ou graduação  quando não 

possuir dependente;
2-a duas vezes o valor  do soldo do posto  ou graduação quando possuir 

dependente expressamente declarado, que efetivamente o acompanhar ao novo domicílio.
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§ 1º - O policial-militar quando transferido para uma localidade especial e de 
acordo com a classificação da mesma, fará jus, como Ajuda de Custo, além daquela a que tem 
direito, nos termos deste artigo, a uma indenização calculada percentualmente com base nos 
respectivos soldo.

§ 2º - Aplica-se o disposto no § anterior, ao policial-militar transferido de uma 
localidade especial para qualquer outra Organização Policial-Militar.

§ 3º - O Poder Executivo, em Decreto, regulará os valores percentuais da 
indenização prevista nos parágrafos deste artigo.

Art.41- Não terá direito a Ajuda de Custo o policial-militar:
1-movimentado por interesse próprio ou em operação de manutenção de 

ordem pública;
2-desligado de curso ou escola por falta de aproveitamento ou trancamento 

voluntário de matrícula, ainda que preencha os requisitos do artigo 39 desta lei.
Art.42- Restituirá a Ajuda de Custo o policial-militar que houver recebido nas 

formas e circunstâncias abaixo:
1-integralmente de uma só vez, quando deixar se seguir destino a       seu 

pedido;
2-  pela metade do valor  recebido e de uma só vez,  quando até seis  (6) 

meses  após  ter  seguido  para  nova  organização  policial-militar,  for  a  pedido,  dispensado, 
licenciado, demitido, transferido para a reserva, exonerado ou entrar em licença;

3-pela  metade  do valor,  mediante  desconto  pela  décima  parte  do  soldo, 
quando não seguir destino por motivos independentes de sua vontade.

§1º  -  Não  se  enquadra  nas  disposições  do item  dois  (2)  deste  artigo,  a 
licença para tratamento de saúde própria.

§2º - O policial-militar que estiver sujeito a desconto para restituição da Ajuda 
de  Custo,  ao  adquirir  direitos  à  nova  Ajuda  de  Custo,  liquidará,  integralmente,  no  ato  do 
recebimento desta, o débito anterior.

Art.43- Na concessão de Ajuda de Custo, para efeito de cálculo do seu valor, 
determinação do exercício  financeiro,  constatação de dependentes e tabela em vigor,  será 
tomada por base, a data do ajuste de contas.

Parágrafo Único. Se o policial-militar for promovido e contado antigamente 
da data anterior do pagamento da Ajuda de Custo, fará jus a diferença entre o valor deste e 
daquele a que teria direito no posto ou graduação, atingidos pela promoção.

Art.44- A Ajuda de Custo não será restituída pelo policial-militar ou os seus 
beneficiários, quando:

1-  após ter seguido destino, for mandado regressar;
2-  ocorrer o falecimento do policial-militar antes mesmo de seguir destino.

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”.
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No caso, em se tratando de solicitação da referida indenização de AJUDA 
DE CUSTO ora supramencionada, 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 definidas, bastando confrontá-las 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, e baseando-se na Lei nº. 

4.491, datada do dia 28 de novembro de 1973, que institui novos valores de remuneração dos 
Policiais Militares, a referida indenização de acordo com a Lei 4.491 de 28 de novembro de 
1973 em seu Art. 38- Ajuda de Custo é a indenização para custeio de despesa de viagem, 
mudança e instalação, exceto as de transporte, paga adiantadamente ao policial-militar, salvo 
interesse do mesmo em recebê-la no destino.neste caso se faria necessário de fato e de direito 
que o militar mudasse de endereço, entretanto no Art.39- O Policial-Militar terá direito à Ajuda 
de Custo:

1-Quando movimentado para cargo ou comissão cujo desempenho importe 
em mudança de sede concomitantemente com desligamento da organização onde exerce suas 
atividades  policiais-militares,  obedecido  ao  dispositivo  do  artigo  40.  Denota-se  que  se  faz 
necessário referenciarmos o significado dentro do dispositivo da palavra sede que vem a ser: é 
todo o território do município e dos municípios vizinhos quando ligados por freqüentes 
meios de transporte, dentro do qual se localizam as instalações da Organização Policial-
Militar considerada;

Logo  diante  de  tal  definição,  o  pagamento  só  seria  possível  se  a 
movimentação ocorresse fora da sede, e fora da região metropolitana de Belém, e que não 
fossem ligados por freqüentes meios de transporte e que de acordo com a lei complementar 
federal nº.027/95 compreende nos municípios de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e 
Sta. Bárbara.

Portanto, esta comissão é de parecer favorável ao não pagamento de tal 
indenização por achar que os militares em questão não estão enquadrados nos requisitos da 
lei.

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

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ
Concordo com o parecer.

CLÁUDIO ANTONIO DA S. CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL DO CBMPA
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG.
3.  Ao  Diretor  da  DP  e  ao  Coordenador  Adjunto  da  CEDEC,  para  as 

providencias necessárias. 

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

2 - DOCUMENTO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
DOCUMENTO  S/Nº/2008  –  DA  PROMOTORIA  DE  JUSTIÇA  DA 

PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ

Senhor Diretor,
Cumprimentando-o,  dirijo-me  a  Vossa  Senhoria  para  agradecer-lhe  pelo 

pronto  atendimento ao pedido solicitado e pelo trabalho de vistoria  técnica  realizada neste 
município  pelos  Bombeiros  Militares:  2º  SGT  BM WILSON CARVALHO  BRITO  e  SD  BM 
JUSCELINO EPIFANE CRUZ.
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Sem mais para o momento o órgão ministerial coloca-se à disposição para 
tratar de assuntos inerentes a sua atribuição.

Eduardo Jose Falesi Nascimento
Promotor de Justiça do Município de Oeiras do Para 

3 - OFÍCIO N º 09/2008 – DO GABINETE DO COMANDO GERAL DO 
CBMPA

Exmª. Senhora Governadora,
Ao  cumprimentá-la  honradamente,  encaminho  a  V.  Exa.  proposta  de 

alteração do Decreto nº 1657, de 16 de junho de 2005, publicado em Diário Oficial nº 30461 de 
20/06/2005, que institui no Corpo de Bombeiro Militar do Pará, a Medalha TEN CEL Francisco 
Feliciano Barbosa – Dedicação aos Estudos e da outras providências.

As alterações sugeridas são resultados de Estado, após análise de casos 
concretos, que foram objetos de pareceres da Comissão de Justiça deste Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará, em que se verificam algumas distorções que, ao entender daquela comissão, 
precisam ser corrigidas nas aludidas normas, às quais justificamos a seguir:

1  –  Art.2º  A  Medalha  TEN  CEL  BM  Francisco  Feliciano  Barbosa  será 
concedida:

I  –  Aos  Oficiais  do  CBMPA  que  obtiveram  a  primeira  colocação  na 
classificação intelectual nos Cursos de Formação de Oficiais (CFO BM), Aperfeiçoamento de 
Oficiais (CAO BM) e Superior de Bombeiros (CSB);

II  –  As  Praças  do  CBMPA  que  obtiveram  a  primeira  colocação  na 
classificação intelectual nos Cursos de Formação de Soldados (CFSD BM), Cabos BM (CFC 
BM), Sargentos (CFS BM) e de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS BM);

O referido Art. em conjunto com os incisos assim dispostos conflitam dando 
interpretações  a  objetividade  da  condecoração  haja  vista  que  sua  essência  destina-se  a 
estimular aplicação e o interesse nos estudos bombeiros militares, premiando os que se hajam 
distinguidos nos cursos fundamentais para o acesso hierárquico ao longo da carreira  bombeiro 
militar,  bem dos demais requisitos da primeira colocação, serão necessárias a obtenção de 
conceito “MB” (Muito Bom), com nota igual o superior a 8,5 (oito e meio), em primeira época, e 
a exigência de que a turma conte, no mínimo, com 15 (quinze) Alunos para a concessão de 
medalha, compreendendo-se com turma todas os alunos que concluírem o curso e constarem 
da  respectiva  ata  de  conclusão,  direcionando  aos  Oficiais  e  Praças  apenas  do  CBMPA, 
causando uma discriminação  aos  militares  de  outros  Estados  que  porventura  lougrarem a 
Primeira colocação e não serem agraciados com tal honraria.

Diante dos fatos a referida comissão, em conjunto com a Diretoria de Ensino 
e Instrução e por orientação do Cmt. Geral do CBMPA com objetivo de seguir o teor do referido 
decreto, opina pela mudança dos dispositivos do Art.2º mais precisamente dos incisos I e II, 
ficando com as seguintes alterações.

Art. 2º A Medalha TEN CEL BM Francisco Feliciano Barbosa será concedida:
I  –  aos  oficiais  que  obtiverem  a  primeira  colocação  na  classificação 

intelectual nos Cursos de Formação de Oficial (CFO BM), Aperfeiçoamento de Oficial (CAO 
BM) e Superior de Bombeiro (CSB).

II – as praças que obtiverem a primeira colocação na classificação intelectual 
nos Cursos de Formação de Soldado (CFSD BM), Cabo (CFC BM), sargento (CFS BM) e de 
Aperfeiçoamento de sargento (CAS BM).

Igualmente, seque anexo copia do decreto em vigor bem como da alteração 
do  respectivo  decreto  e  nos  colocamos  a  disposição  para  maiores  esclarecimentos, 
aproveitando o ensejo para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,

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

4 - COOPERBOM - INFORMATIVO
Aos Ilustríssimos Senhores Cooperados

Honrado em cumprimentá-los,  informamos que como é de conhecimento 
dos  associados,  existe  todo  ano  uma  antecipação  da  folha  de  pagamento  do  Corpo  de 
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Bombeiros durante o final de cada ano. Sendo assim,  conforme Cronograma enviado pela 
Secretaria de Administração do Estado – SEAD, informamos que o período de reserva para 
empréstimos na Cooperbom será alterado, conforme discriminação a seguir:

 MESES  DATA DA 
RESERVA 

 DATA DA 
LIBERAÇÃO 

NOVEMBRO/2008 22 /OUT /2008 10/NOV/2008

DEZEMBRO/2008 NÃO HAVERÁ NÃO HAVERÁ

JANEIRO/2009 20 a 22 /DEZ /2008 10/JAN/2008

Atenciosamente,

A DIRETORIA
(Ref. of. nº 12/2008 – COOPERBOM)

5 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizado pela Junta de Inspeção de Saúde do CMA – 87° R.M./8° DE – 2° 

Gpt E 8° BATALHÃO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO/ Santarém em Sessão Permanente 
n° 157, datada de 03 de outubro de 2008, com o seguinte Parecer:

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
SD BM MARLISSON MARMITT EICH, do 4° GBM – Santarém. PARECER: 

Incapaz Temporariamente, para o serviço do Bombeiro Militar, necessita de 30(trinta) dias de 
afastamento total do serviço e instrução para realizar o seu tratamento a contar do dia 26 de 
setembro de 2008.

Sala de Sessões do Médico Perito/Santarém (8° B E Cnst), 03 de outubro de 
2008.

LENO ALVES TAVARES – CAP
CRM: 9217/PA – RG: 014709633-3
Médico Perito/Santarém (8° B E Cnst)

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

OF. N º 1522/2008 – DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
Senhor Comandante Geral 
Cumprimentando-o, de ordem do Exmo.Sr Juiz de Direito Militar Titular da 

JME/PA, Informo a V.  EXa.,  que foi  declarada extinta da punibilidade da CAP QOBM RG:
2790486 ALESSANDRA DE FÁTIMA VASCONCELOS PINHEIRO,  o  qual  cumpriu  com as 
condições estabelecidas em audiência ocorrida em 29 de agosto do ano em curso.

Outrossim, solicito que seja dada ciência a mesma. 
Atenciosamente,

Maria de Nazaré Da Daibes Tavares
Diretoria de Secretaria da JME/PA

2 - REFERÊNCIA ELOGIOSA
O  MAJ  QOBM  FRANCISCO  CANTUÁRIA  MOUTINHO  JUNIOR, 

Comandante do 5º GBM- Marabá, no uso da competência que lhe confere o art. 72, e inciso I 
do art. 73 do CEDPM, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O  SD  BM  ANTÔNIO  LUIS  DE  OLIVEIRA,  por  ter  doado  sangue 

voluntariamente à pessoa necessitada, no banco de sangue da fundação HEMOPA, no dia 
24SET2008. Ato de amor à vida que enobrece a corporação. INDIVIDUAL.

(Ref. Of. nº 796/2008 – 5º GBM)
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PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA - CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA
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