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Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:
1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 03 DE MARÇO DE 2009 (TERÇA - FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM NORAT
Supervisor de Área CAP BM PALHETA 
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM MARQUES

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NDICAÇAO PARA CURSO

Fica indicado para freqüentar o Curso de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, nível de mestrado, área de concentração: Estruturas, o CAP QOBM JAIME ROSA DE 
OLIVEIRA, a ser realizado pela Universidade Federal de Pernambuco, no período de 02 de 
março de 2009 a 01 de fevereiro de 2011, na Cidade de Recife/PE.

(Ref. Nota nº 08/2009 – DEI)

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

1 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa a responder pela chefia do Serviço Psicossocial do CBMPA, o 2º TEN 

QOCBM Psicólogo JOSÉ MARIO BARBOSA DE BRITO.
(Ref. Of. nº 49/2009 – diretoria de Saúde do CBMPA)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 016/2009 - COJ.
INTERESSADO: 3º SGT BM SILVIO LUIS LIMA CHAVES.
ORIGEM: 10º GBM - REDENÇÃO.
ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE ADICIONAL POR TEMPO  DE SERVIÇO 

“TRIÊNIO” E “MORADIA”.
ANEXO:  OFÍCIO Nº 080/2008 – GAB. CMDº, DE 05 DE SETEMBRO DE 

2008;  PARTE S/Nº/2008,  DE 05 DE SETEMBRO DE 2008;  REQUERIMENTO,  DE 23  DE 
AGOSTO DE 2008; CÓPIA BOLETIM GERAL Nº 107, DE 02 DE JUNHO DE 2000; CÓPIA LEI 
Nº 5.810/1994; CÓPIA DECRETO Nº 2.397/1994; PARTE ESPECIAL S/Nº/2008, DE 25 DE 
JULHO DE 2008; CÓPIA LEI Nº 4.491/1973; E CÓPIA BOLETIM GERAL Nº 111, DE 13 DE 
JUNHO DE 2008. 

EMENTA:  SOLICITAÇÃO  DE  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO 
“TRIÊNIO”, COM BASE NO ARTIGO 131, §1º, I, DA LEI Nº 5.810/1994 E ARTIGO 1º DO 
DECRETO  Nº  2.397/1994  E  “MORADIA”,  COM  BASE  NO  ARTIGO  52,  2,  DA  LEI  Nº 
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4.491/1973,  POR PARTE DO 3º  SGT  BM  SILVIO  LUIS LIMA CHAVES,  ENCAMINHADA 
PELO COMANDANTE DO QUARTEL 10º GBM – REDENÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. 

I – DA CONSULTA
Em  05  de  setembro  de  2008,  o  Comandante  do  Quartel  10º  GBM  do 

município de Redenção, Estado do Pará, encaminhou ofício a esta comissão de justiça, no qual 
o 3º SGT BM SILVIO LUIS LIMA CHAVES solicita adicional por tempo de serviço “TRIÊNIO”, 
com fulcro no artigo 131, § 1º, I, da Lei nº 5.810/1994 combinado com artigo 1º do Decreto nº 
2.397/1994 e “MORADIA”, com base no artigo 52, item 2, da Lei nº 4.491/1973. Fato este que 
motivou a remessa daquele ofício, à comissão de justiça do CBMPA para submissão do pleito a 
análise e emissão de parecer.  

II - DOS FATOS
Analisando  o  documento  em  tela,  o  3º  SGT  BM  SILVIO  LUIS  LIMA 

CHAVES, solicita o pagamento do adicional por tempo de serviço “TRIÊNIO”, previsto no artigo 
131, § 1º, I  da Lei nº 5.810/1994, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis  da 
Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, aliado ao 
que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 2.397/1994.

O militar solicita ainda o pagamento de “MORADIA” previsto no artigo 52, 
item 2, da Lei estadual nº 4.491/1973, para si e seus dependentes, considerando o fato de que 
o mesmo servia no município de Marabá – Pará, e foi transferido para o município de Redenção 
–  Pará.  Com  isso,  a  esposa  do  militar  teve  que  pedir  demissão  de  seu  emprego,  para 
acompanhá-lo na mudança para o município de Redenção, o que diminuiu consideravelmente a 
renda familiar.

O pleiteante ainda pondera que recebe auxílio moradia correspondente a 
30% do seu soldo, que atualmente é de R$ 457,00 (quatrocentos e cinqüenta e sete reais), o 
que perfaz o valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), valor este que seria insuficiente 
para garantir as despesas com o aluguel.

III – DO DIREITO
A Constituição Federal deu tratamento diferenciado aos militares, inclusive 

aos dos Estados, Distrito Federal e Territórios, conforme disposições do Art. 42, § 1º, c/c Art. 
142, § 3º, inciso X, ao dispor que somente a lei pode dispor sobre os direitos, os deveres, a 
remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, dentre outras, vide 
abaixo:

“Art.  42  –  Os  membros  das  Polícias  Militares  e  Corpos  de  Bombeiros 
Militares,  instituições  organizadas  com  base  na  hierarquia  e  disciplina,  são  militares  dos  
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

§  1º  Aplicam-se  aos  militares  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; 
e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142,  
§ 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores”. 

(...)
“Art. 142 – As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e  

pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base 
na  hierarquia  e  na  disciplina,  sob  a  autoridade  suprema  do  Presidente  da  República,  e  
destinam-se à defesa da Pátria,  à garantia dos poderes constitucionais  e,  por  iniciativa  de 
qualquer destes, da lei e da ordem

(...)
§  3º  Os  membros  das  Forças  Armadas  são  denominados  militares,  

aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: 
(...)
X – a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, 

a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os 
deveres,  a  remuneração,  as  prerrogativas  e  outras  situações  especiais  dos  militares, 
consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de 
compromissos internacionais e de guerra”. 

Cumpre ainda verificarmos que os militares possuem um regime jurídico 
diferenciado previsto na Lei nº 5.251/1985 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do 
Estado do Pará), aplicado também ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

Nesse sentido, dispõe o artigo 3º da lei:
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“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”.

Dessa  forma,  por  estar  inserido  nesta  categoria  especial,  aplica-se 
unicamente  aos  militares  estaduais,  as  disposições  da  Lei  nº  5.251/1985  e  legislações 
correlatas.

O militar solicita o pagamento de “triênio”, por tempo de serviço, previsto no 
artigo 131, § 1º, I da Lei nº 5.810/1994, Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da 
Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará, aliado ao 
que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 2.397/1994.

Todavia, não há previsão em lei para que os militares façam jus ao adicional 
por  tempo  de  serviço  por  triênios  de  efetivo  exercício,  já  que  as  disposições  da  lei  nº 
5.810/1994, não se aplicam aos militares, conforme será exposto a seguir.

No  que  concerne  à  remuneração,  aplica-se  aos  bombeiros  militares  as 
disposições da Lei nº 4.491/1973 (Lei de remuneração da PMPA). No caso do militar, ele faz jus 
à gratificação do tempo de serviço por qüinqüênio de tempo de serviço prestado, previsto nos 
artigos 19 e 20 da supracitada lei, que dispõem, respectivamente:

“Art. 19 - A gratificação do Tempo de Serviço é devida ao policial-militar por  
quinqüênio de tempo de serviço prestado”.

“Art.  20 -  Ao completar  cada quinquênio do tempo de efetivo  serviço,  o  
policial-militar percebe a Gratificação de tempo de serviço, cujo valor é de tantas cotas de 5% 
(cinco por cento) do soldo do seu posto ou graduação acrescido do valor das Gratificações e  
Indenizações incorporáveis, quantos forem os qüinqüênios”.

Contudo, o dispositivo que prevê a concessão de adicional por tempo de 
serviço por  triênios  de efetivo  exercício  aos militares  estaduais  foi  estipulado pelo  Decreto 
estadual nº 2.397/1994.

Como se sabe, os Decretos são atos típicos do Poder Executivo. Na visão 
de Manoel Gonçalves Ferreira Filho, o Decreto consiste:

“Decretos  não  são  propriamente  atos  normativos,  mas  de  caráter  
administrativo,  cuja  competência  exclusiva pertence ao chefe do Executivo,  e  que tem por  
finalidade dispor regras sobre situações gerais ou individuais, previstas de forma abstrata, de 
modo  expresso  ou  implícito,  na  lei...  Como ato  administrativo,  o  decreto  está  sempre  em 
situação inferior à da lei, e, por isso mesmo, não a pode contrariar”.

Dessa forma, o Decreto é a exteriorização do poder regulamentar privativo 
do Chefe do Executivo,  previsto  no art.  84,  IV,  da Constituição  Federal  de 1988. O poder 
regulamentar somente é exercido quando a lei deixa alguns aspectos de sua aplicação para 
serem  desenvolvidos  pela  Administração,  ou  seja,  quando  confere  certa  margem  de 
discricionariedade  para  a  Administração  decidir  a  melhor  forma  de  dar  execução  à  lei.  É 
importante ressaltar que essa discricionariedade deve estar estritamente atrelada ao princípio 
da  legalidade  e  demais  princípios  norteadores  da  Administração  Pública:  impessoalidade, 
moralidade administrativa, publicidade e eficiência.

Destacamos  ainda os  ensinamentos  do saudoso  doutrinador  Hely Lopes 
Meireles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, p. 176:

“Os regulamentos são atos administrativos, postos em vigência por decreto,  
para especificar os mandamentos da lei ou prover situações não disciplinadas por lei”.

[...]
“Como ato inferior à lei, o regulamento não pode contrariá-la ou ir além do 

que  ela  permite.  No  que  o  regulamento  infringir  ou  extravasar  da  lei,  é  írrito  e  nulo,  por  
caracterizar situação de ilegalidade”.

No  mesmo  sentido  é  o  entendimento  do  renomado  jurista  Diógenes 
Gasparini,  que  em  sua  obra  Direito  Administrativo  Brasileiro,  pp.  120  e  121,  preleciona  o 
seguinte:

“O regulamento executivo, também chamado de execução ou subordinado, 
é  o  que  preordena  ao  desenvolvimento  de  determinada  lei.  Presta-se,  pois,  a  efetivar  a  
exeqüibilidade da lei, particularizando-o de modo a torná-la praticável no que respeita a sua 
generalidade  e  abstração  ou  no  que  concerne  ao  procedimento  a  ser  observado  na  sua 
aplicação. Não pode, por isso mesmo, ultrapassar tais limites, sob pena de ilegalidade”.

Como  foi  dito,  o  teor  do  decreto  de  natureza  regulamentar  encontra-se 
adstrito à própria lei que a ele compete regrar, por isso a previsão "para sua fiel execução". Em 
outras palavras, o decreto não tem o condão de inovar a ordem jurídica numa matéria que à lei 
cabe dispor.
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A Carta Magna de 1988 é clara ao estabelecer que somente a lei  disporá 
sobre  os  direitos,  os  deveres,  a  remuneração,  dentre  outras  matérias,  concernentes  aos 
militares, não podendo um Decreto contrariar ao que preceitua a lei. 

Sendo  assim,  não  se  aplicam  aos  militares  as  disposições  da  Lei  nº 
5.810/1994, estendidas pelo Decreto nº 2.397/1994, pois aliado ao que prevê a Constituição 
Federal de 1988, os militares já possuem lei específica no que diz respeito a direitos, deveres e 
remuneração,  razão  pela  qual  se  aplicam  aos  militares  a  Lei  nº  5.251/1985 (Estatuto  dos 
Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará), que é aplicado também ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Pará.

O militar pleiteia ainda moradia para si e seus dependentes, prevista na Lei 
nº 4.491/1973 (Lei de remuneração da PMPA), em seus artigos 30 e 52, que dispõem:

“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.

§ 1° - As indenizações compreendem:
a) Diárias
b) Ajuda de Custo
c) Transporte
d) Representação
e) Moradia”.
“Art. 52 - O policial-militar em atividade faz jus a:
1 - alojamento em sua Organização policial-militar quando aquartelado;
2 - moradia, para si e seus dependentes em imóvel sob a responsabilidade 

do Estado ou Corporação, de acordo com a disponibilidade existente;
3 -  indenização mensal para Moradia, quando não houver imóvel de que 

trata os itens dois (2) acima.
§ 1° - Havendo disponibilidade de Moradia, não será sacado e pago o auxílio  

de moradia de acordo com o previsto nesta Lei, quando o policial-militar, voluntariamente, não  
ocupar o imóvel a ele destinado. 

(...)”.
No caso  do militar,  este  já  faz jus  a  indenização mensal  para  moradia, 

prevista no item 3 do supracitado artigo, que corresponde a 30% de seu soldo, o que importa a 
quantia de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais), o que reconhecemos ser insuficiente nos dias 
de hoje. Todavia, a lei é clara ao dispor que o militar não poderá perceber auxílio moradia e 
requisitar  moradia,  uma  vez  que  a  lei,  como  visto,  dispõe  que  quando  não  houver 
disponibilidade de imóvel sob responsabilidade do Estado ou da Corporação o militar faz jus a 
perceber indenização mensal para moradia, ou seja, o auxílio moradia, que já está sendo pago 
ao militar, muito embora irrisório.

IV –   CONCLUSÃO  
Face  ao  exposto,  esta  comissão  de  justiça  opina  pelo  indeferimento  do 

pleito, no sentido de não conceder ao militar o adicional por tempo de serviço por triênios de 
efetivo  exercício,  em  razão  de  não  se  estender  aos  militares  as  disposições  da  Lei  nº 
5.810/1994  aliada  ao  Decreto  nº  2.397/1994,  que  estende  aos  militares  a  concessão  do 
adicional, o qual não pode contrariar ao que dispõe a Carta Magna de 1988 (Art. 42, § 1º, c/c 
Art. 142, § 3º, inciso X), onde somente a lei  disporá sobre a remuneração concernente aos 
militares, não podendo um Decreto contrariar ao que já preceitua a lei,  bem como indeferir a 
concessão  de  moradia  ao  mesmo,  em  razão  deste  já  perceber  auxílio  moradia,  em 
conformidade  com  o  item  3,  do  artigo  52  da  Lei  nº  4.491/1973,  uma  vez  que  não  há 
disponibilidade  de  moradia  sob  responsabilidade  do  Estado  ou  Corporação  no  município. 
Outrossim, sugerimos que seja realizado um estudo por comissão designada por V.Exª. para 
atualização não só desta indenização, mas também de outras vantagens, como salário família e 
ajuda de custo, por exemplo, a fim de se apresentar um projeto de lei que altere os respectivos 
dispositivos da Lei de Remuneração em vigor.  

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 16 de fevereiro de 2009.

THAIS MINA KUSAKARI- 2º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.
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CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da COJ

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencia a Ajudância Geral do CBMPA.
3. A DP para as providências.
PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

PARECER Nº 018/2009 - COJ.
INTERESSADO: MARIA IERECÊ SANTIAGO MENDES – PRESIDENTE DA 

FUNDAÇÃO PESTALOZZI DO PARÁ.
ORIGEM: FUNDAÇÃO PESTALOZZI DO PARÁ.
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) 

INSERVÍVEIS DESTA CORPORAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO PESTALOZZI.
ANEXO:  OFÍCIO Nº  05/2009GAB-FPPA,  DE 20 DE JANEIRO DE 2009; 

CERTIDÃO COMPROVANDO QUE A INSTITUIÇÃO É PORTADORA DO CERTIFICADO DE 
ENTIDADE  BENEFICENTE  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL  –  CEAS;  CÓPIA  DO  OFÍCIO 
104/2008/GAB-FPPA;  CÓPIA  DO  ESTATUTO  DA  FUNDAÇÃO  PESTALOZZI  DO  PARÁ; 
CÓPIA DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA FUNDAÇÃO PESTALOZZI  DO 
PARÁ PARA ELEIÇÃO PARA O TRIÊNIO 200/2010; CÓPIA DO RG DA PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO  PESTALOZZI;  CÓPIA  DO  CNPJ  DA  FUNDAÇÃO;  DECLARAÇÃO  DE 
FUNCIONAMENTO  DAS  ATIVIDADES  EDUCACIONAIS  DA  FUNDAÇÃO;  CÓPIA  DO 
REGISTRO DA FUNDAÇÃO NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO  ADOLESCENTE;  CÓPIA  DO  DIÁRIO  OFICIAL,  QUE  PUBLICOU  O  DECRETO  Nº 
71.542/1972, QUE RECONHECE A FUNDAÇÃO COMO SENDO DE UTILIDADE PÚBLICA; E 
CÓPIA DO DIÁRIO QUE PUBLICOU A LEI Nº 5.837/1965 QUE RECONHECE COMO DE 
UTILIDADE PÚBLICA A FUNDAÇÃO; E DUAS VIAS DO OFÍCIO Nº 033/2009/DAL/04.  

EMENTA: SOLICITAÇÃO DA FUNDAÇÃO PESTALOZZI  DO PARÁ, NA 
DOAÇÃO  DE  BENS  INSERVÍVEIS  PERTENCENTES  A  ESTA  CORPORAÇÃO, 
ENCAMINHADA PELO COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO 
PARÁ, PARA MANIFESTAÇÃO. 

I – DA CONSULTA
Em 20 de janeiro de 2009, a Sra. Maria Ierecê Santiago Mendes, presidente 

da Fundação Pestalozzi do Pará, através do ofício nº 05/2009/GAB/FPPA, para o Exmº Sr. 
Paulo Gerson Novaes de Almeida, Comandante Geral do CBMPA, solicitou a doação de alguns 
bens inservíveis existentes na corporação.

Referido ofício foi encaminhado a DAL para manifestação, a qual, através do 
Ilmo.  Sr.  Ten.  Cel  QOBM  Marco  Antônio Gomes,  diretor  de  apoio  logístico  do  CBMPA, 
concluiu  existirem  condições  legais  e  jurídicas  para  a  doação  de  bens  inservíveis  desta 
corporação à Fundação Pestalozzi do Pará,  desde que atendidas às condições do Decreto 
estadual nº 1.296/2004, seguindo para análise jurídica da corporação os seguintes documentos 
previstos  na lei  estadual  nº  6.555/2003 e que  visam comprovar  a  idoneidade e  condições 
requeridas pelo referido dispositivo legal:

1 - que estão registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, nos 
termos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, regulamentada pelo Decreto nº 2.536, de 
06 de abril de 1998;

2 – Que estão legalmente organizadas e constituídas;
3 – Que, estatutariamente, não têm fins lucrativos.
4 – Que estão registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, conforme exige a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990.
Fato este que motivou a remessa daquele ofício e seus anexos, à comissão 

de justiça do CBMPA para submissão do pleito a análise e emissão de parecer. 

II - DOS FATOS
Analisando  os  documentos  em  tela,  a  Fundação  Pestalozzi  do  Pará, 

instituição de caráter filantrópico sem fins lucrativos, que visa atender os alunos com déficit 
cognitivo, lesão cerebral, síndrome de down e múltiplas deficiências, possuindo duas unidades 
operacionais localizadas na Escola Professor Lourenço Filho e o Núcleo Professora Helena 
Antipoff, na cidade de Belém e Icoaraci, respectivamente.
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Sua presidente, Sra. Ierecê Santiago Mendes solicita, através do ofício nº 
05/2009/GAB-FPPA a autorização do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na doação de alguns 
bens inservíveis presentes na corporação.

O  referido  ofício  foi  encaminhado  para  DAL,  em  23/01/2009,  para 
manifestação, a qual deliberou através do ofício nº 033/2009/DAL/04, e atestou que existem 
condições legais e jurídicas para a doação de bens inservíveis, no caso veículos, desde que 
atendidas às exigências previstas na Lei nº 6.555/2003 e Decreto nº 1.296/2004.

Para tanto encaminhou a esta comissão de justiça, para análise jurídica, os 
documentos protocolados pela fundação, quanto à comprovação de idoneidade e condições 
requeridas pela lei estadual nº 6.555/2003 e Decreto nº 1.296/2004. 

III – DO DIREITO
A Carta  Magna de 1988, em seu artigo 37,  XXI,  estabelece o dever  da 

administração  pública  licitar  para  tornar  viável  e  legal  a  contratação.  O  supracitado  artigo 
dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da União,  dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá aos princípios  de  
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,  

compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do 
cumprimento das obrigações”. 

A Lei  8.666/1993 prevê  a  necessidade de  ser  realizado o  procedimento 
administrativo para as contratações, admitindo exceções. Nesse sentido, dispõe o artigo 17, II, 
a do referido diploma legal:

“Art.17  -  A  alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  subordinada  à 
existência  de  interesse  público  devidamente  justificado,  será  precedida  de  avaliação  e 
obedecerá às seguintes normas:

(...) 
II  -  quando  móveis,  dependerá  de  avaliação  prévia  e  de  licitação, 

dispensada esta nos seguintes casos:
a)  doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social,  

após avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha 
de outra forma de alienação”; 

No que concerne à alienação, por doação desses bens móveis inservíveis 
da  administração  para  fins  de  uso  de  interesses  exclusivamente  social,  pelos  órgãos  da 
administração  pública  direta,  indireta  e  fundacional,  do  Estado  do  Pará,  a  Lei  estadual  nº 
6.555/2003, em seu artigo 4º, I, II, III e § 1º e Decreto estadual nº 1.296/2004 (que regulamenta 
a Lei nº 6.555/2003), em seu artigo 1º, § 1º, I, II, III e § 2º, prevê os seguintes procedimentos 
que as entidades sócio-filantrópicas, não governamentais, deverão obedecer, respectivamente, 
in verbis:

Lei nº 6.555/2003:
“Art. 4º Para se habilitar perante os órgãos de administração do Estado do  

Pará, nos termos desta Lei, as entidades de atividades sócio-filantrópicas, não governamentais,  
obrigatória e antecipadamente, terão que fazer prova:

I - que estão registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, nos  
termos da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993, regulamentada pelo Decreto nº 2.536, de 
06 de abril de 1998;

II - que estão legalmente organizadas e constituídas;
III - que, estatutariamente, não têm fins lucrativos.
§ 1º As entidades de atendimento e assistência a crianças e adolescentes,  

para se habilitarem, terão que provar, obrigatória e antecipadamente, que estão registradas no  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme exige a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990”.

Decreto nº 1.296/2004:
“Art. 1º As doações de bens móveis considerados inservíveis para entidades 

de  atividades  sócio-filantrópicas,  não-governamentais,  obedecerão  aos  seguintes 
procedimentos:

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 39 de 02MAR2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.9 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

§  1º  A  entidade  de  atividade  sócio-filantrópica,  não-governamental,  
interessada,  entregará  mediante  protocolo,  correspondência  específica  aos  órgãos  da 
administração pública direta, indireta ou fundacional do Estado do Pará, solicitando a doação de 
bens móveis inservíveis, encaminhando cópia de documentos comprobatórios das seguintes 
situações:

I  -  que está  registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,  nos 
termos da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, regulamentada pelo Decreto nº 2.536, de 6  
de abril de 1998;

II - que está legalmente organizada e constituída;
III - que, estatutariamente, não tem fins lucrativos.
§ 2º As entidades de atendimento e assistência a crianças e adolescentes,  

para se habilitarem, terão que provar, obrigatória e antecipadamente, que estão registradas no  
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme exige a Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, além das condições previstas nos incisos I, II e II do § 1º”.

Quanto  ao  preenchimento  desses  requisitos,  podemos  observar  que  a 
Fundação  Pestalozzi  do  Pará  entregou  correspondência  específica  (ofício),  protocolada  no 
CBMPA sob o  nº  242/01,  em 23/01/2009,  solicitando,  por  intermédio  de sua presidente,  a 
doação de bens inservíveis existentes na corporação, atendendo dessa forma, ao que dispõe § 
1º do artigo 1º do Decreto nº 1.296/2004.

Por  sua  vez,  no  que  diz  respeito  a  inscrição  da  fundação  no  Conselho 
Nacional de Assistência Social, nos termos da Lei nº 8.742/1993, regulamentada pelo Decreto 
nº 2.536/1998, observamos que a mesma é portadora do Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência  Social  –  CEAS,  com validade para  o  período de 01/01/1998 a 31/12/2000, 
conforme  faz  prova  certidão  anexo.  Porém,  em  28/09/2001,  a  entidade  protocolou 
intempestivamente  o  pedido  de  renovação  do  referido  CEAS,  o  qual,  até  os  dias  atuais 
encontra-se em processo de análise. Sendo assim, entendemos que o requisito previsto restou 
prejudicado.

Existe ainda o requisito que exige que a entidade sócio-filantrópica,  não-
governamental  esteja  legalmente  organizada  e  constituída.  Em  análise  prévia,  pudemos 
observar que a Fundação Pestalozzi do Pará está devidamente inscrita no cadastro nacional da 
pessoa jurídica CNPJ, sob o nº 04.985.818/001-61, cuja situação cadastral encontra-se como 
ativa e constitui-se em uma fundação mantida com recursos privados, conforme se pode aferir 
no documento anexo.

As fundações estão previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil Brasileiro. 
Dispõe o artigo 62 do referido diploma legal:

“Art.  62  -  Para  criar  uma  fundação,  o  seu  instituidor  fará,  por  escritura  
pública ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e 
declarando, se quiser, a maneira de administrá-la.

Parágrafo  único.  A  fundação  somente  poderá  constituir-se  para  fins 
religiosos, morais, culturais ou de assistência”.

Na concepção de Murilo Sechieri Costa Neves, p.76, a fundação pode ser 
definida como, in verbis:

“Fundação pode ser  definida como uma reunião de bens;  um acervo de  
bens que recebe personalidade para a realização de fins determinados, e interesse público e de  
modo permanente e estável”.

“Não  se  admite  que  a  fundação  tenha  escopo  lucrativo.  Por  expressa  
previsão legal, a fundação só pode ser destinada para fins religiosos, morais, assistenciais ou 
culturais.  Também  se  admite  que  a  fundação  tenha  fins  científicos,  educacionais  ou  de  
promoção do meio ambiente, embora não expressos no parágrafo único do art. 62. O que se 
deve extrair desse dispositivo é que não são admitidas fundações com objetivos econômicos ou 
fúteis”.

Conforme disposição do Código Civil Brasileiro, para que seja criada uma 
fundação, é necessária a prática dos seguintes atos:

-  Afetação  de  bens  livres  por  meio  de  dotação  patrimonial,  ou  seja,  é 
necessário que parte do patrimônio do instituidor seja destacada para compor a fundação;

- Deve haver a elaboração dos estatutos;
-  Aprovação  e  verificação  da  regularidade  dos  estatutos  pelo  Ministério 

Público, o qual é encarregado de velar pelas fundações;
- Realização do registro civil da fundação no cartório de registro civil das 

pessoas jurídicas. 

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 39 de 02MAR2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.10 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Ademais, podemos verificar que a referida fundação anexou junto ao ofício 
nº 05/2009/GAB – FPPA, cópia de seu Estatuto alterado (ato nº 003/04, de 12 de janeiro de 
2004), o qual em seu artigo 1º, 2º, 3º, 11 e 14 dispõem, in verbis:

“Art.  1º  -  A  Fundação  Pestalozzi  do  Pará  tem  sua  origem  no  Curso 
Pestalozzi do Pará organizado em 1955, pela Sociedade Paraense de Educação, da qual se  
desligou em Sessão Extraordinária de 23.03.58, adotando a forma jurídica de Fundação, tendo 
seus atos constitutivos devidamente arquivados no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas,  
no 2º Ofício desta Comarca”.

“Art.  2º  -  A  Fundação  Pestalozzi  do  Pará  é  uma  entidade  para  fins 
assistenciais de caráter filantrópico, sem fins lucrativos e duração indeterminada, com sede 
própria à Avenida Almirante Barroso, nº 3814, Bairro do Souza, na Cidade de Belém, e Foro no  
Estado do Pará, seguindo orientação técnico-científica da Federação Nacional das Associações 
Pestalozzi – FENASP, à qual é filiada”.

“Art.  3º  -  A  Fundação  Pestalozzi  do  Pará  com  o  objetivo  exclusivo  de  
promover a Educação, a Assistência Social e a Saúde tem como finalidades não econômicas:  
(...)”.

“Art.11  –  O patrimônio  da Instituição  é  constituído  pelos  bens  Móveis  e 
Imóveis já existentes ou que venham a ser adquiridos por doações legados de pessoas físicas 
e jurídicas públicas ou privadas”.

“Art. 14 – A Receita da Fundação Pestalozzi do Pará será proveniente de 
contribuições, doações, legados, verbas públicas, convênios, promoções sociais, utilização da 
marca Pestalozzi, publicação de livros e revistas, mensalidades de particulares, rendimento de 
aplicação financeira, venda de bens e outros produtos próprios e de terceiros”.

Disposições estas que atestam a organização e a constituição da fundação 
e que esta não tem fins lucrativos. Juntou ainda cópia da Ata da Assembléia Geral Ordinária da 
Fundação Pestalozzi do Pará, referente à eleição para o Triênio 2007/2010, bem como cópia do 
RG  da  Sra.  Maria  Ierecê  Santiago  Mendes,  presidente  da  Fundação  Pestalozzi  do  Pará, 
obedecendo ao que preceitua os incisos II e III do artigo 4º da Lei nº 6.555/2003 e nos incisos II 
e III do § 1º, do artigo 1º do Decreto nº 1.296/2004.

A Fundação juntou ainda cópia do registro de entidade, datada de 21 de 
julho  de  2008,  junto  ao  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  – 
COMDAC (Lei nº 8.155/2002), que declara que a Fundação Pestalozzi do Pará, encontra-se 
registrada neste Conselho sob o nº 006/2008, pelo período de 01 (um) ano, de acordo com a 
Resolução nº 060/08 – COMDAC, obedecendo ao que dispõe o § 1º, do artigo 4º da Lei nº 
6.55/2003 e § 2º do artigo 1º do Decreto nº 1.296/2004.

Sendo assim,  podemos concluir  que a  Fundação Pestalozzi do Pará,  no 
tocante a obediência dos requisitos exigidos pela Lei nº 6.555/2003 e Decreto n.º 1.296/2004, 
só não o fez no que diz respeito ao registro no Conselho Nacional de Assistência Social, a qual 
não apresentou certidão que comprove a mesma ser  portadora do Certificado de Entidade 
Beneficente de Assistência Social, referente ao ano de 2009.

Todavia, resta ainda ressaltar que os documentos apresentados foram todos 
entregues em cópias não autenticadas,  com exceção da certidão do Conselho Nacional de 
Assistência Social.

Dessa  forma,  esta  comissão  de  justiça  entende  ser  necessário  que  a 
Fundação  Pestalozzi  do  Pará,  apresente  os  originais  dos  documentos  ou  então  a  cópia 
autenticada dos mesmos, bem como sane a pendência referente a renovação do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEAS.

Por sua vez, é importante ressaltar que o procedimento de doação de bens 
móveis inservíveis deve ainda atentar aos seguintes procedimentos, previsto no artigo 1º, §§ 1º, 
2º, 3º e 4º da Lei nº 6.555/93 e nos §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 2º do Decreto nº 1.296/2004, que 
dispõem, respectivamente:

“Art.  1º -  Fica instituído,  no âmbito do Estado do Pará,  através de seus  
órgãos da administração direta, indireta e fundacional, nos termos do que dispõe o artigo 20 da  
Constituição Estadual e alínea "a" do inciso II, do artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de  
junho de 1993, sem necessidade de processo licitatório, a alienação, por doação sem reversão,  
de bens móveis, considerados inservíveis.

§ 1º Serão considerados inservíveis para o uso comum e ordinário, os bens  
móveis que percam essas finalidades, nos serviços públicos do Estado do Pará.

§ 2º O estado de inservibilidade de bens móveis, por imprestabilidade para  
os fins a que se destina no serviço público, passa a ser ato essencial e necessário para os fins  
desta Lei.
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§ 3º O ato, assim considerado, obedecerá a normatização de apreciação  
técnica para a declaração de inservibilidade, de conformidade com a natureza do bem, tempo 
de duração e rendimento de uso.

§ 4º O ato de alienação, por doação, regulamentado por esta Lei, constitui-
se um contrato unilateral, gratuito e consensual entre o Estado do Pará, como doador, e as  
entidades  de  atividades,  essencialmente,  sócio-filantrópicas,  não  governamentais,  como 
donatárias”.

“Art2º - (...)
§ 1º Para confirmar o estado de inservibilidade dos bens a serem doados, o  

processo será encaminhado à unidade de patrimônio do órgão que solicitará parecer técnico à  
comissão  de avaliação  previamente  designada,  de conformidade  com a  natureza  do  bem,  
tempo de duração e rendimento de uso, nos termos do art. 17, inciso II, alínea "a", da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

§  2º  Quando  o  órgão  doador  for  integrante  da  Administração  Pública  
Estadual Direta, a comissão de avaliação será constituída por 2 (dois) servidores da unidade de  
patrimônio  do órgão  e  de  1  (um)  servidor  da Gerência-Geral  de Patrimônio  da Secretaria  
Executiva de Estado de Administração - SEAD, designados pelos seus respectivos titulares.

§  3º  O  titular  do  órgão  doador  decidirá  sobre  a  doação  à  entidade 
interessada com base nos pareceres jurídico e técnico”.

Sendo  assim,  além  do  parecer  dado  por  esta  comissão  de  justiça,  há 
necessidade ainda de um parecer técnico que a unidade de patrimônio do órgão deverá solicitá-
lo  a  uma  comissão  de  avaliação  designada para  este  fim,  que  deverá  levar  em  conta:  a 
natureza do bem, tempo de duração e rendimento de uso, conforme disposição do artigo 17, II, 
a da Lei nº 8.666/93.

IV –   CONCLUSÃO  
Face ao exposto, esta comissão de justiça é de parecer favorável à doação 

dos  bens  inservíveis  (veículos),  desde  que  a  Fundação  Pestalozzi  do  Pará  apresente  os 
originais dos documentos ou então a cópia autenticada dos mesmos, os quais necessários a 
comprovação dos requisitos previstos na Lei nº 6.555/2003 e no Decreto nº 1.296/2004, bem 
como sane  a  pendência  referente  a  renovação  do Certificado  de Entidade Beneficente  de 
Assistência  Social  –  CEAS.  Outrossim,  a  doação  dos  bens  inservíveis  (automóveis)  da 
corporação restará condicionada ainda a apreciação técnica de uma comissão de avaliação 
designada, que declare que os bens a serem doados, são inservíveis, nos termos do § 3º do 
artigo 1º da Lei nº 6.555/2003 e §§ 1º e 2º do artigo 2º do Decreto nº 1.296/2004.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 18 de fevereiro de 2009.

THAIS MINA KUSAKARI- 2º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLÁUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da COJ

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG. Providencia a Ajudância Geral do CBMPA.
3. A DAL para as providências.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - HOMOLOGAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS 

A)  Analisando  os  AUTOS  do  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado, mandado proceder por meio da Portaria no 013 - 1º GBS de 17 de julho de 2007, 
emanada do Comandante do 1º GBS, então TCEL QOBM Roberto da Silva  Freitas, na qual 
figura como presidente o Cap QOBM Valtencir da Silva Pinheiro, destinada a apurar os fatos 
ocorridos no dia 22 de junho de 2007, onde o SGT BM César Henrique Matias  Portela teria 
proferido palavras de baixo calão e censurado ato superior, quando foi solicitado pelo 2º TEN 
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QOBM Moisés, que o militar colocasse a gandola para entrar em forma na formatura matinal 
daquela UBM.

RESOLVE
1) Concordar  com  a  conclusão  a  que  chegou o  Oficial  Encarregado do 

PADS, bem como com a solução proferida pelo Comandante do 1º GBS, de que o fato apurado 
não apresente indícios de crime de natureza militar ou comum e sim configura transgressão da 
disciplina por parte do 2º SGT BM César Henrique Matias Portela; 

2) Punir o 2º SGT BM César Henrique Matias Portela com REPREENSÃO, 
por ter se dirigido de maneira desatenciosa a seu superior hierárquico no dia 22 de junho de 
2007 durante a solenidade de hasteamento do Pavilhão Nacional,  no momento em que foi 
solicitado pelo 2º TEN QOBM Moisés que o graduado colocasse a gandola para entrar em 
forma para a formatura matinal, infringindo com seu procedimento o artigo 37 inciso CXIV do 
Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA;

3) Ao Comandante do militar providenciar nota de punição para publicação 
em Boletim Geral e cumprimento das demais fases de Execução da Sanção Disciplinar, em 
conformidade com o disposto no art. 48 § 1º do CEDPM;

4) Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  Homologação  de  Solução  de 
PADS. Providencie a Ajudância Geral;

5) Arquivar aos Autos do PADS na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2009.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

A)  Analisando  os  AUTOS  do  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado mandado proceder através da Portaria no 02/2007, de 11 de outubro de 2007, 
emanada do Comandante da 5ª SBM/I, na época CAP QOBM José Marcos Reis Cavalcante, 
na qual teve como encarregado o CAP QOBM Gleyds Melendez Alves, destinada a apurar o 
motivo pelo qual o  SD BM RÔMULO BATISTA MAGALHÃES LIRA teria faltado ao serviço 
preventivo na Operação Veraneio/2007, nos dias 16, 21, 23, 27 e 29 de julho de 2007, na 
localidade de Outeiro/PA.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Oficial Encarregado, bem 

como com a solução de PADS proferida pelo Comandante da 5ª SBM/I, de que em face dos 
fatos  apurados constante nos  autos,  houve transgressão da disciplina bombeiro  militar  por 
parte do SD BM RÔMULO BATISTA MAGALHÃES LIRA;

2) Punir o SD BM RÔMULO BATISTA MAGALHÃES LIRA com OITO dias 
de DETENÇÃO, por ter faltado ao serviço preventivo na Operação Veraneio/2007, nos dias 16, 
21,  23,  27  e  29  de  julho  de  2007,  na  localidade  de  Outeiro/PA,  infringindo  com  o  seu 
procedimento o disposto no art. 37 inciso L do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do 
Pará, ora em vigor no CBMPA;

3) Ao  Comandante  do  militar  para  providenciar  nota  de  punição  para 
publicação  em  Boletim  Geral  e  cumprimento  das  demais  fases  de  Execução  da  Sanção 
Disciplinar, em conformidade com o disposto no art. 48 § 1º do CEDPM;

4) Em consonância com o Parecer nº 197/2008 da Comissão de Justiça do 
CBMPA  foi  instaurada  Sindicância  através  da  Portaria  nº  174/2008  –  Subcmdº  Geral,  de 
22DEZEMBRO2008, publicada no Boletim Geral nº 002 de 06JANEIRO2009, com o objetivo de 
apurar a devolução das respectivas diárias recebidas nos dias não trabalhados por militares da 
Corporação na Operação Veraneio/2007;

5)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  Homologação  de  Solução  de 
PADS. Providencie a Ajudância Geral;

6) Arquivar aos Autos do PADS na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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2 - AVOCAÇÃO DE SOLUÇÃO DE PADS 
Analisando  os  Autos  do  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

procedido por determinação do Comando do 1º SGPA, por meio da Portaria nº 001 – 1º SGPA, 
23 de abril de 2008, cujo presidente foi o 2º TEN QOBM THIAGO AUGUSTO VIEIRA COSTA, 
instaurado com o intuito de apurar a conduta do 2º SGT BM ABÍLIO ABREU CRUZ que teria 
faltado ao serviço de condutor e operador de viaturas no 1º SGPA, nos dias 09 e 10 de abril de 
2008, para o qual encontrava-se devidamente escalado. 

RESOLVO
1) Discordar com a conclusão a que chegou o presidente do processo, bem 

como com a solução de PADS proferida pelo Comandante do 1º SGPA, pois em face dos fatos 
apurados constante nos autos, não houve transgressão da disciplina bombeiro militar por parte 
do 2º SGT BM ABÍLIO ABREU CRUZ, já que este participou verbalmente, em tempo hábil, a 
impossibilidade de comparecer a Unidade, ratificando posteriormente com a apresentação do 
atestado médico devidamente homologado, justificando a sua ausência nos serviços dos dias 
09 e 10 de abril de 2008;

2) Publicar em Boletim Geral  a presente solução do PADS. A Ajudância 
Geral para providências;

3)  Arquivar  os  Autos do PADS na 2ª  seção  do EMG.  A Assistência  do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

4) Cumpra-se.
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

3 - SOLUÇÃO DE PADS
A) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 

procedido por determinação deste Subcomando, por meio da Portaria nº 062 – Subcmdº Geral, 
de  21AGOSTO2007,  cujo  presidente  foi  o  1º  TEN  QOBM  LEANDRO  HENRIQUE  DINIZ 
COIMBRA, instaurado com o intuito de apurar a conduta do SD BM OSNY DIAS DE MORAIS 
que teria faltado ao serviço de cozinheiro no 11º SGBM/I, no dia 19 de julho de 2007, para o 
qual encontrava-se devidamente escalado. 

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS, de que 

em face dos fatos apurados constante nos autos, não houve crime de natureza militar nem 
comum e sim transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do SD BM OSNY DIAS DE 
MORAIS;

2) Punir o SD BM OSNY DIAS DE MORAIS com REPREENSÃO, por ter no 
dia 19 de julho de 2007, faltado ao serviço de cozinheiro no 11º SGBM/I, não apresentando 
motivos que justificasse a sua ausência, infringindo com o seu procedimento o disposto no art. 
37 item L do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA;

3)  Ao  Comandante  do  militar  para  providenciar  nota  de  punição  para 
publicação  em  Boletim  Geral  e  cumprimento  das  demais  fases  de  Execução  da  Sanção 
Disciplinar, em conformidade com o disposto no art. 48 § 1º do CEDPM;

4) Publicar em Boletim Geral  a presente solução do PADS. A Ajudância 
Geral para providências;

5)  Arquivar  os  Autos do PADS na 2ª  seção  do EMG.  A Assistência  do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

6) Cumpra-se
Belém-Pa, 16 de fevereiro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B) Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado 
procedido por determinação deste Subcomando, por meio da Portaria nº 095 – Subcmdº Geral, 
de  31OUTUBRO2007,  cujo  presidente  foi  o  1º  TEN  QOBM  ERIVALDO DOS  SANTOS 
CARDOSO, instaurado com o intuito de apurar os fatos relatados pelo MAJ QOBM Figueiredo – 
Superior de Dia, no dia 12 de agosto de 2007, onde após uma inspeção nas unidades BM, 
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constatou “em tese” a ausência do 2º SGT BM ORIVALDO FERREIRA COSTA no 2º SGBM/I 
que se encontrava devidamente escalado na função de condutor e operador de viaturas.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o Presidente do PADS, de que 

em face dos fatos apurados constante nos autos, não houve crime de natureza militar nem 
comum e sim transgressão da disciplina bombeiro militar por parte do 2º SGT BM ORIVALDO 
FERREIRA COSTA;

2) Punir o 2º SGT BM ORIVALDO FERREIRA COSTA com 02 (dois) dias 
DETENÇÃO,  por  ter  no dia  12 de agosto  de 2007, se afastado do serviço  de condutor  e 
operador  de  viaturas  no  2º  SGBM/I,  o  qual  estava  devidamente  escalado,  sem  a  devida 
autorização, não apresentando motivos que justificasse a sua conduta, infringindo com o seu 
procedimento o disposto no art. 37 inciso LXI do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar 
do Pará, ora em vigor no CBMPA;

3)  Ao  Comandante  do  militar  para  providenciar  nota  de  punição  para 
publicação  em  Boletim  Geral  e  cumprimento  das  demais  fases  de  Execução  da  Sanção 
Disciplinar, em conformidade com o disposto no art. 48 § 1º do CEDPM;

4) Publicar em Boletim Geral  a presente solução do PADS. A Ajudância 
Geral para providências;

5)  Arquivar  os  Autos do PADS na 2ª  seção  do EMG.  A Assistência  do 
Subcomando para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

6) Cumpra-se
Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

4 - SOLUÇÃO DE IPM
A)  Analisando  os  Autos  do  Inquérito  Policial  Militar procedido  por 

determinação deste Subcomando, por meio da Portaria nº 047/2008 – Subcmdº Geral, de 04 de 
maio  de  2008,  cujo  oficial  encarregado  foi  o  CAP  QOBM  ADAILTON FRANCELINO  DE 
SOUZA, e teve o intuito de apurar a conduta do militar CB BM JOSÉ RIBAMAR DE HOLANDA 
OLIVEIRA,  onde no dia 12 de abril  de 2008 teria se envolvido em acidente automobilístico 
quando  conduzia  a  viatura  Fiat  Pailo  Adventure,  pertencente  à  Defesa  Civil  Estadual,  no 
Conjunto Guajará I, esquina da WE 56, em frente ao Núcleo Educacional Cordeiro.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do Inquérito 

Policial  Militar,  de  que  há  indícios  de  crime  de  natureza  militar  e  comum,  bem  como 
transgressão da disciplina por parte do  CB BM JOSÉ RIBAMAR DE HOLANDA OLIVEIRA, 
posto  que  deixou,  no exercício  da função,  de observar  as  normas  do Código de Trânsito 
Brasileiro  (art.  169  CTB),  se  ausentando  com  a  viatura  da  Defesa  Civil  Estadual  sem 
autorização  de  quem  de  direito,  e  envolvendo-se  em  acidente  automobilístico,  no  qual 
confrontou-se com um poste de iluminação, causando danos patrimoniais ao CBMPA (art. 259 
CPM),  estes esmiuçados no Laudo nº 138/2008, do Centro de Perícias Científicas “Renato 
Chaves” (fl 057) e relatados no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito nº 178/08 (fls 
052 a 054), o qual atribui ao militar a prática do ato prejudicial à Administração Militar (art. 280 e 
324 CPM). Ressalto que o referido bombeiro comprometeu-se a ressarcir  ao erário público 
diante dos danos materiais advindos da colisão, conforme termo prestado no IPM constante na 
folha 098 dos autos;

2)  Determinar  a  confecção  da  Portaria  para  instauração  do  Processo 
Administrativo  Disciplinar  Simplificado,  para  apurar  a  conduta  do  militar  CB  BM  JOSÉ 
RIBAMAR DE HOLANDA OLIVEIRA,  em virtude dos fatos acima mencionados,  infringindo 
com esta conduta o disposto no artigo 18 inciso VII e artigo 37 incisos XIV, XV e XVI do Código 
de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA. A Assistência do 
Subcomando Geral para providências;

3) Publicar em Boletim Geral a presente solução do IPM. A Ajudância Geral 
para providências;

4) Encaminhar a 1º via dos Autos do IPM à Justiça Militar Estadual do Pará, 
conforme preconiza o disposto no art. 23 do Código de Processo Penal Militar. Providencie a 
Assistência do Subcomando Geral.
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5) Arquivar a 2ª via dos Autos do IPM na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

B)  Analisando  os  Autos  do  Inquérito  Policial  Militar procedido  por 
determinação deste Subcomando, por meio da Portaria nº 068/2008 – Subcmdº Geral, de 02 de 
junho de 2008, cujo oficial encarregado foi o 1º TEN QOBM PABLO CRUZ DE OLIVEIRA, e 
teve o intuito de apurar a conduta do militar SUBTENENTE BM LUIZ CLAUDIO ARRAES DO 
AMARAL RG  2406295,  durante  o  período  em  que  se  encontrava  a  disposição  do 
Departamento  de  Trânsito  do  Estado  do  Pará,  na  função  de  vistoriador,  em  relação  ao 
cometimento  “em  tese”  de  irregularidade  funcional,  no  que  tange  a  realização  de  vistoria 
irregular (Laudo nº 652262) que resultou na transferência de propriedade fraudulenta do veículo 
de placa JTD 6837/PA.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do Inquérito 

Policial Militar, de que não há indícios de crime de natureza militar e sim comum, bem como 
transgressão  da  disciplina  por  parte  do  SUBTENENTE BM LUIZ  CLAUDIO ARRAES DO 
AMARAL RG 2406295, pois conforme consta nos autos houve a comprovação pericial (folhas 
120 e 128) da realização de um trabalho fraudulento no decalque do chassi afixada no Laudo 
de Vistoria nº 652262, sendo que o referido militar foi indicado como responsável pela vistoria 
do aludido veículo, com a sua assinatura constante no laudo, esta confirmada como sendo de 
sua autoria pelo próprio graduado em seu termo de declaração (folha 143);

2)  Determinar  a  confecção  da  Portaria  para  instauração  do  Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado,  para apurar a conduta do militar  SUBTENENTE BM 
LUIZ CLAUDIO ARRAES DO AMARAL, em virtude dos fatos acima mencionados, infringindo 
com esta conduta o disposto no artigo 17 incisos X, XV, artigo 18 inciso XVIII e artigo 37 inciso 
CVII do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA. A 
Assistência do Subcomando Geral para providências;

3) Publicar em Boletim Geral a presente solução do IPM. A Ajudância Geral 
para providências;

4) Encaminhar a 1º via dos Autos do IPM à Justiça Militar Estadual do Pará, 
conforme preconiza o disposto no art. 23 do Código de Processo Penal Militar. Providencie a 
Assistência do Subcomando Geral.

5) Arquivar a 2ª via dos Autos do IPM na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

C)  Analisando  os  Autos  do  Inquérito  Policial  Militar procedido  por 
determinação deste Subcomando, por meio da Portaria nº 050 – Subcmdº Geral, de 05 de maio 
de 2008, cujo oficial encarregado foi o 1º TEN QOBM PAULO CEZAR VAZ JUNIOR, que teve 
por  intuito  apurar  a  situação  que  acarretou  em  flagrante  delito  do  CB  BM  EDVANE  DO 
SOCORRO PAIXÃO DA SILVA, onde o CB PM Francisco das Chagas Ferreira dos Santos foi 
acionado pelo CIOP para atender uma ocorrência no bairro  da Liberdade no município de 
Marabá/PA, onde o referido cabo encontrava supostamente portando uma arma de fogo do tipo 
revólver e efetuado disparo em via pública.

RESOLVO
1) Concordar com a conclusão a que chegou o encarregado do Inquérito 

Policial Militar, de que não há indícios de crime de natureza militar e sim comum, bem como 
transgressão da disciplina por parte do CB BM EDVANE DO SOCORRO PAIXÃO DA SILVA, 
pois  conforme consta  nos autos houve a  comprovação pericial  (folha 054) de que a arma 
apreendida pela guarnição da PMPA, sob a posse do referido militar, apresentava vestígios de 
ter  efetuado disparo anterior  ao exame,  bem como o armamento não estava devidamente 
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registrado. Ressalto que o referido cabo não possuía porte legal de arma e negou-se a fazer o 
exame de pólvora combusta, conforme folha 033 dos autos;

2)  Determinar  a  confecção  da  Portaria  para  instauração  do  Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado, para apurar a conduta do militar  CB BM EDVANE DO 
SOCORRO PAIXÃO DA SILVA, em virtude dos fatos acima mencionados, infringindo com esta 
conduta o disposto no artigo 37 incisos CXLV e CXLVII do Código de Ética e Disciplina da 
Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA. A Assistência do Subcomando Geral para 
providências;

3) Publicar em Boletim Geral a presente solução do IPM. A Ajudância Geral 
para providências;

4) Encaminhar a 1º via dos Autos do IPM à Justiça Militar Estadual do Pará, 
conforme preconiza o disposto no art. 23 do Código de Processo Penal Militar. Providencie a 
Assistência do Subcomando Geral.

5) Arquivar a 2ª via dos Autos do IPM na 2ª seção do EMG. A Assistência do 
Subcomando Geral para providenciar a remessa dos autos ao chefe da BM/2;

Belém-Pa, 25 de fevereiro de 2009. 

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

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 – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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