
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 29 DE ABRIL DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 77
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 30 DE ABRIL DE 2009 (QUINTA - FEIRA)

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

2º Turno: CAP BM ARTHUR
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 MOISÉS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – QUADRO DE TRABALHO SEMANAL 

Aprovo os Quadros de Trabalho Semanal elaborados pelo Comando do 1º 
GBM  concernente  as  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  efetivo  daquele  Grupamento 
Bombeiro Militar, no período de 27ABR2009 a 08MAI2009.

(Ref. Nota nº 54/2009 – COP)

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

1 – EXONERAÇÃO DE OFICIAL SEM EFEITO
Torno se efeito a Portaria nº 175, datada de 31 de março de 2009 – Gabinete 

do Comando Geral,  publicada na 3ª  Parte  do BG nº  067,  datado de  13  de  abril  de  2009, 
concernente  a exoneração do 1º  TEN QOBM ORLANDO FARIAS PINHEIRO,  do Cargo de 
Subcomando do quartel do 2º SGBM/I.

(Ref. Nota nº 01/2009 – Assessoria do Comando Geral) 

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – LICENÇA SAÚDE CONCESSÃO 

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 23 de abril de 2009 
A SD BM LEIDIANE DA  CONCEIÇÃO WANZELER, da Ajudância Geral, 07 

(sete) dias de dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 30 de abril de 2009.

2 – LUTO  - CONCESSÃO 
Concedi  a  contar  do  dia  27ABR2009,  ao  3º  SGT  BM MOISES  DANTAS 

SOUZA, 08 (oito) dias de luto, em conseqüência do falecimento de pessoa da família (irmão) 
apresentação 05 de maio de 2009. 

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº036/2009-COJ
INTERESSADO: NAZARENO DIAS DE ALMEIDA-1QOABM.
ASSUNTO: Adicional de férias.  
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ANEXOS: Ofício n° 928/2008 da Diretoria de Pessoal, de 02 de outubro de 
2008; Requerimento do 1° TEN QOABM DIAS de 30SET2008; Cópia do Diário Oficial N°31.229 
de  08AGO2008;  cópia  do  comprovante  de  pagamento  dos  meses  de 
JAN/FEV/MAR/ABR/MAI/JUN/JUL de 2008.     

EMENTA: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS AO ANO DE 2008, 
POR  HAVER  PERMANECIDO  NA  ATIVA  ATÉ  AGOSTO  DE  DO  REFERIDO  ANO. 
INDEFERIDO.

I – DA CONSULTA:
O  Ilm  Sr.  Hegésipo  Donato  Teixeira  Junior  TEN  CEL  QOBM  Diretor  de 

Pessoal do CBMPA, encaminhou a Comissão de Justiça do CBMPA o requerimento do Sr. 
Nazareno Dias  de Almeida,  cujo  pleito  é  a  analise  sobre  o  pedido de Adicional  de  Férias, 
proporcional referente ao ano de 2008.

II – DOS FATOS:
O requerente solicita conforme Requerimento enviado a Diretoria de Pessoal, 

o Adicional de Férias proporcional referente ao ano de 2008, por haver permanecido na ativa até 
08 de agosto de 2008, data esta em que passou para a reserva remunerada, conforme Diário 
Oficial n° 31.229.

 III – DO DIREITO:
A Constituição  Federal  eclode  o  direito  às  férias  no  capítulo  dos  Direitos 

Sociais, art. 7º, inciso XVII. 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal; 

E o Art. 42, § 1°, informa que os membros da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar são militares estaduais; cabendo os mesmo direitos dos militares federais, de 
acordo com o Art. 142, onde está inserido o artigo referente ao direito as férias, de acordo com 
Art. 7°, XVII; todos os artigos são da Magna Carta.  

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:

VIII   - aplica-se aos militares o disposto no Art. 7º, incisos VIII, XII, XVII,   
XVIII, XIX e XXV e no Art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV;

A Constituição do Estado do Pará, de 05 de outubro de 1989, em seu Art. 45 
recepciona que os membros da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares, são militares 
estaduais,  e  Art.  48 dá direito  as férias remuneradas  aos militares  de acordo com a Carta 
Constitucional.  

Art. 45. Os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,  
são militares do Estado28.

Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII,  
XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros 
direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes32:

____________________________________________________________________________________ 
Boletim Geral Nº 77 de 29ABR2009 – E-mail ajgcbmpa@yahoo.com.br Pág.82 

mailto:ajgcbmpa@yahoo.com.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

De acordo com a Lei N° 6.721, de 26 de janeiro de 2005, que altera dispositivo 
da Lei N° 5.251, de 31 de junho de 1985, na qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares 
da Polícia  militar  do Estado do Pará,  em seu  Art.  52,  IV,  o  que  especifica  os  direitos  dos 
militares, e o Art. 66, 67, 68 e 69, que comenta sobre os direitos as férias e outros afastamentos 
temporários do serviço.

ART. 52 - São direitos dos Policiais-Militares:
IV  -  Nas  condições  ou  nas  limitações  impostas  na  legislação  ou 

regulamentação específica:
o) - As férias, os afastamentos temporários de serviço e as licenças;
ART.  66  -  Férias  são  afastamento  totais  do  serviço  anual  e 

obrigatoriamente concedidos aos Policiais-Militares para descanso, a partir do último mês 
do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte.

§ 1° - Compete ao Comandante Geral da Polícia Militar a regulamentação 
da concessão das férias anuais, e de outros afastamentos temporários.

§ 2° -  A concessão de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de 
licença  para  tratamento  de  saúde,  por  punição  anterior  decorrente  de  transgressão 
disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem 
como, não anula o direito àquelas licenças.

§  3°  -  Somente  em  casos  de  interesse  da  Segurança  Nacional,  da  
manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a  
inatividade,  para  cumprimento  de  punição  decorrente  de  transgressão  disciplinar  de 
natureza grave e em caso de baixa a hospital, os Policiais-Militares terão interrompido ou  
deixam de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-
se, então o fato em seus assentamentos.

§ 4° - Na impossibilidade do gozo de férias no ano seguinte ou no caso 
de  sua  interrupção  pelos  motivos  previstos,  o  período  de  férias  não  gozado  será  
computado dia  a dia  pelo dobro,  no momento da passagem do Policial-Militar  para a  
inatividade e somente para esse fim, ressalvados os casos de transgressão disciplinar.

§ 5° - As férias serão de 30 (trinta) dias para todos os Policiais-Militares.
ART. 67 - OMISSIS
ART.  68 -  As férias e os afastamentos mencionados nesta seção são 

concedidos  com  remuneração  prevista  na  legislação  específica  e  computados  como 
tempo de efetivo serviço para todos os efeitos legais.

ART. . 69 - O afastamento do serviço por motivo de núpcias ou luto será 
concedido,  no  primeiro  caso,  se  solicitado  com  antecipação  à  data  do  evento  e,  no  
segundo caso, tão logo a autoridade a qual estiver subordinado o Policial-Militar tenha 
conhecimento do óbito de seu ascendente, descendente, cônjuge, sogro ou irmão.

Logo, as férias são períodos anuais de trinta dias de folga, que, depois do 
exercício  de atividades  por  um ano, devem ser  concedidos  ao empregado,  sem perda dos 
vencimentos e demais vantagens do cargo, emprego ou função. Em lição doutrinária,  “...  as 
férias anuais constituem direito do empregado, outorgado legalmente com o objetivo de dar ao 
beneficiado um justo e reparador descanso, pelo que não permite a lei que sejam convertidas 
em  concessão  pecuniária,  ou seja,  em  indenização  voluntária  pelas  férias."  (in  Vocabulário 
Jurídico, De Plácido e Silva, Editora Saraiva, 18° Edição, pg.352). 

Diogenes Gasparini, às fls. 197 de seu Direito Administrativo, Editora Saraiva, 
5ª  Edição,  ensina  que  as  férias  devem  ser  indenizadas,  após  o  primeiro  ano,  quando  do 
rompimento do vínculo, à razão de um doze avos por mês trabalhado. À evidência, deve-se, 
também, o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas regularmente ser indenizado, quando, 
por um motivo qualquer, não foi percebido, mas, quando as férias não foram fruídas, não há se 
falar naquele adicional, e, por conseqüência, conseqüência, em sua indenização.

 
IV – DO PARECER:
Da analise que pode ser feita, observa-se que ferias é um direito do servidor 

civil ou militar, fulcro a Constituição Federal em seu Art. 7°, inciso XVII, c/c Art.42, § 1° e Art. 
142, § 3°, inciso VIII. Sendo recepcionado pela Constituição Estadual em seu Art. 48 c/c Art. 45 e 
a Lei N° 6.721, de 26 de janeiro de 2005, que altera dispositivo da Lei N° 5.251, de 31 de junho 
de 1985, na qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia militar do Estado do 
Pará, em seu Art. 52, IV, o; que especifica os direitos dos militares, e o Art. 66, 67, 68 e 69, que 
comenta sobre os direitos as férias.

 Hipoteticamente, três situações, portanto, podem existir: uma, que se refere à 
indenização de férias integrais vencidas e não gozadas; outra, atinente ao pagamento de férias 
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proporcionais; e a terceira, relativa à indenização de adicional de 1/3 de férias gozadas. O certo 
é que o servidor poderá, nas situações de desligamento (exoneração, demissão e falecimento) e 
de inativação  (aposentadoria,  reserva  remunerada  e  reforma  dos militares),  solicitar  tanto a 
indenização das férias vencidas e não gozadas quanto o pagamento de férias proporcionais, 
assim como a indenização do adicional de 1/3 de férias gozadas não percebido; entretanto, não 
há possibilidade de ver-se indenizado do adicional de um terço de férias,  quando estas não 
foram gozadas, porque o terço constitucional se prende umbilicalmente à fruição de férias e não 
à  sua  expectativa,  ou  seja,  o  direito  a  este  benefício  nasce  quando  do  efetivo  gozo  das 
respectivas férias.  

Desta feita não há como atender a solicitação do requerente, haja vista que a 
prerrogativa de direito a indenização de férias não foram concluídos.

Este é o parecer. S.M.J.
Belém-PA, 15 de Abril de 2009.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO-CAP QOBM 
MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA CBMPA.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Concordo com o presente parecer.

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

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.
3. A Diretoria de Pessoal para conhecimento e providencias.

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

2- DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2009
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA, sito a Avenida Júlio César 

nº 3000, Val-de-Cans, inscrito no CNPJ nº 34847236/0001-80, neste ato representado por seu 
Diretor de Apoio Logístico Ten Cel QOBM MARCO ANTONIO GOMES RG 11881 CBMPA , no 
âmbito de suas atribuições legais,  resolve DISPENSAR a Licitação para a  contratação de 
empresa especializada em transporte rodofluvial de cargas para o CBMPA no Município 
de Santarém, junto as Empresas: Melocar Comércio e Serviço LTDA - ME, CNPJ/MF sob o n° 
10.575.759/0001-56, no valor global de R$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais) e 
Marques Pinto Rodofluvial LTDA, CNPJ/MF sob o n° 05.704.861/0001-74, no valor global de R$ 
44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), perfazendo um valor global de R$ 86.700,00 (oitenta e 
seis mil e setecentos reais), para atender as famílias atingidas em decorrência da situação de 
emergência decretada pelo Poder Executivo do Município de Santarém, através do Decreto nº 
172/2009 - SEMAD, de 27 de março de 2009 e, homologado pelo Decreto Estadual nº 1609 de 
17 de abril de 2009, publicado no D.O.E Nº 31.403 de 22 de abril de 2009, fundamentada nas 
disposições contidas no Inciso IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do 
mencionado diploma legal.

Belém, 27 de abril de 2009

Marco Antonio Gomes – TEN CEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 
(Transc. do DOE nº 31408, de 29/04/2009)

3 - TERMO DE RATIFICAÇÃO
RATIFICO, nos termos do Art.  26 da Lei nº 8.666/93, observada a nova 

redação dada pela Lei nº 8.883/94, o ato de DISPENSA DE LICITAÇÃO para contratação de 
empresa especializada em transporte rodofluvial de cargas para o CBMPA no Município 
de Santarém, fundamentada nas disposições contidas no Inciso IV do Art. 24 da Lei Federal nº 
8.666/93,  do mencionado diploma legal,  assim  como no  Parecer  Jurídico  da  Comissão  de 
Justiça do CBMPA.
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Belém, 27 de abril de 2009

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord Estadual de Defesa e Civil Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31408, de 29/04/2009)

4 - EXTRATO DO CONTRATO
Contrato n° 020/2009.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 002/2009-CBMPA
Partes: Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a EMPRESA DISTRINORTE 

COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Objeto  do  Contrato:  Aquisição  de  3000  (três  mil)  cestas  básicas  para 

atender a situação de emergência no município de Santarém.
Vigência: 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho
Valor: R$ 357.000,00 (trezentos e cinqüenta e sete mil reais)
Dotação Orçamentária:  06 182 1184 2593 – Implementação de ações de 

prevenção aos desastres 
Elemento de Despesa: 33 90 30 – Material de consumo
Fonte: 0101
Fórum: Belém
Data da Assinatura: 27/04/2009
Endereço da Contratada: Rua Mariano  nº 188, Bairro Castanheira Belém-

Pará
Ordenador  de  Despesa:  CEL  QOBM  PAULO  GERSON  NOVAES  DE 

ALMEIDA

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord Estadual de Defesa e Civil Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31408, de 29/04/2009)

Contrato n° 021/2009.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação nº 003/2009-CBMPA
Partes:  Corpo de Bombeiros Militar  do Pará e a  EMPRESA  S.S BELÉM 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
Objeto do Contrato: Aquisição de 5000 (cinco mil) redes para dormir para 

atender a situação de emergência no município de Santarém.
Vigência: 30 (trinta) dias a partir do recebimento da nota de empenho
Valor: R$ 99.950,00 (noventa e nove mil novecentos e cinqüenta reais).
Dotação Orçamentária:  06 182 1184 2593 – Implementação de ações de 

prevenção aos desastres 
Elemento de Despesa: 33 90 30 – Material de consumo
Fonte: 0101
Fórum: Belém
Data da Assinatura: 27/04/2009
Endereço da Contratada: Rod. Augusto Montenegro nº 238 – Loja E, Bairro 

Castanheira Belém-Pará, CEP: 66.623-590.
Ordenador  de  Despesa:  CEL  QOBM  PAULO  GERSON  NOVAES  DE 

ALMEIDA
 
 Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord Estadual de Defesa e Civil Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE nº 31408, de 29/04/2009)

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

OF. Nº 455/2009 – JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ 

Senhor Comandante Geral 
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Cumprimentando-o, comunico a Vossa Excelência, que foi designado o dia 27 
de abril do ano em curso, às 09h, para audiência de qualificação e interrogatório do acusado CB 
BM  DOMINGOS  WILSON  DA  SILVA  MATOS  RG  2272942  e  inquirição  das  testemunhas 
militares  3º  SGT  BM ALBERT  SILVANGNER  LIRA  CORREA  RG  2403826,  CB  BM JÂNIO 
ERITON SAMPAIO LEAL RG 2067845, CB BM DONILSON GAMA DA SILVA RG 2733281 e CB 
BM MARCIO DOS SANTOS SOUZA RG 2821916, onde é também acusado o 2º TEN BM R/R 
JOÃO SOARES DA SILVA. 

Solicito, pois, ordene Vossa Excelência: 
1  –  a  apresentação  do  acusado CB BM DOMINGOS WILSON DA SILVA 

MATOS, no dia 24 de abril de 2009, às 08h, para ser citado conforme o artigo 291 do CPPM;
2 – a apresentação na Justiça Militar/PA,no dia 27 de abril de 2009, às 8h, do 

acusado  e  das  testemunhas,  para  a  realização  do  ato  processual  e  o  comparecimento  do 
Conselho  Especial  de  Justiça:  TEN CEL  MANOEL SILVA DE  FREITAS,  MAJ  BM ANDREI 
VICENTE DA COSTA, CAP BM EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO E CAP BM WALBER 
JOSÉ RODRIGUES PEREIRA, às 09h, trajando túnica, para a realização do ato processual.

Atenciosamente,

ANTONIO JOSÉ DE MATOS RESQUE 
Diretor de Secretaria em exercício da JME/PA

DESPACHO:
A DP para as providencias administrativas.

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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