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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 13 DE ABRIL DE 2010 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM NORAT
Supervisor de Área CAP BM AUGUSTO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM LOAIR
2º Turno: CAP BM RABELO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM THAIS
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DAVI
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM FARIAS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - EDITAL Nº 001/DP DE 06 DE ABRIL DE 2010

PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
SARGENTOS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES/2010.

1- DAS VAGAS
Serão  ofertadas  40 (quarenta) vagas  somente  à  habilitação para o  ano 

2010, sendo  20 (vinte) vagas por critério de antiguidade e  20 (vinte) vagas por critério de 
seleção, em acordo a Lei nº 5.250 de 29JUL85 - que dispõe sobre a Promoção de Praças da 
Polícia  Militar  Pará  e  Decreto  nº  4.242  de  22JAN86  que  regulamenta  a  Lei  nº  5.250  de 
29JUL85, Resolução da Lei nº 6.669 de 27 de julho de 2004 - que dispõe sobre as carreiras de 
Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e Decreto nº 
2.115  de  23MAR06  que  regulamenta  a  Lei  nº  6.669  de  27  de  julho  de  2004,  Portaria 
GAB.CMDO. n.º 645, de 26/11/2007 e Pareceres nº 108/2007 - COJ de 13AGO07 e 122/2007 – 
24SET07, e outras.

2.- DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO.
As  inscrições  para  a  seleção  ao  CFS  COMB/2010  estarão  abertas  no 

período de 07 e prorrogadas até o dia 16 de abril de 2010, no horário das 9 às 13 horas, na 
B/1  da  Unidade  Bombeiro  Militar  a  qual  pertence  o  Candidato. Após  isto,  as  fichas  de 
inscrição deverão ser remetidas pela UBM à Diretoria de Pessoal via ofício até as 14h00 
do dia 19 de abril de 2010.

3  -  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  INSCRIÇÃO  NO 
PROCESSO SELETIVO AO CFS - COMBATENTE:

A - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
Os vinte (20)  Cabos mais antigos selecionados pelo critério especificado 

acima deverão possuir os seguintes critérios:
• Ter, no mínimo, QUINZE ANOS de efetivo serviço na Corporação;
• Ter, no mínimo, CINCO ANOS na graduação de Cabo;
• Possuir o ENSINO MÉDIO COMPLETO;
• Ter freqüentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos (CFC ou 

CAC);
• Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
• Não estar preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial Militar ou 

Civil, a que tenha sido indiciado;
• Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
• Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em 

julgado, durante o período correspondente a pena, mesmo quando beneficiado por livramento 
condicional;
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•  Não  esteja  em  gozo  de  licença  para  tratar  de  assunto  de  interesse 
particular;

• Não seja considerado desertor;
• Não tenha sido julgado incapaz para o serviço bombeiro militar; e
• Não seja considerado desaparecido ou extraviado.

B - POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
• Ter no mínimo, TRÊS ANOS na graduação de Cabo;
• Ter freqüentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos 

(CFC ou CAC);
• Possuir o ENSINO MÉDIO COMPLETO;
• Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
• Não estar preso preventivamente em virtude de inquérito policial, 

militar ou civil, a que tenha sido indiciado;
• Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
• Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada 

em  julgado,  durante  o  período  correspondente  a  pena,  mesmo 
quando beneficiado por livramento condicional;

• Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse 
particular;

• Não ter sido julgado incapaz para o serviço bombeiro militar;
• Não ser considerado desertor;

Não ser considerado desaparecido ou extraviado

4  -  DOCUMENTOS  NECESSÀRIOS  PARA  INSCRIÇÃO  (AMBOS  OS 
CRITÉRIOS):

• Ficha  de  Inscrição  preenchida,  devidamente  assinada  pelo 
Candidato  e pelo  Comandante ou Subcomandante da Unidade a 
qual o Candidato pertence;

• Certificado de conclusão do Ensino Médio (cópia);
• Carteira de Identidade (cópia);
• Certificado  do  Curso  de  Formação  de  Cabos  ou  Curso  de 

Adaptação  a  Cabos  ou  cópia  do  Boletim  Geral  com  Ata  de 
conclusão de curso (cópia).

5 - DOS CANDIDATOS PRÉ-SELECIONADOS POR ANTIGUIDADE
Os  vinte  (20)  Cabos  mais  antigos selecionados  abaixo* terão  suas 

inscrições analisadas e o resultado da análise será divulgado até o dia 21 de abril de 2010, em 
Boletim Geral, no quadro de avisos da Diretoria de Pessoal e no Site do CBMPA:

ORDEM GRAD. NOME COMPLETO INCLUSÃO UBM
01 CB JULIMAR OLIVEIRA MEIRA 01/10/1991 1º SGPA/I
02 CB JOSE MARCELO DE FREITAS COUTINHO 01/10/1991 10º GBM
03 CB DOMINGOS DE OLIVEIRA TRINDADE 01/10/1991 1º SGPA/I
04 CB CARLOS ALEX VASCONCELOS FERREIRA 01/03/1993 15º GBM
05 CB MAURICIO CUNHA DA SILVA 01/03/1993 6º SGBM/I
06 CB ODAIR DE JESUS FURTADO PANTOJA 01/02/1994 QCG
07 CB RAIMUNDO JOSE SANTOS DA SILVA 01/07/1992 QCG
08 CB ANDRELINO FERREIRA DIAS 01/02/1994 QCG
09 CB WILSON DE ALCANTARA FARIAS 01/02/1994 4º GBM
10 CB NEWTON OLIVEIRA DOS SANTOS 01/02/1994 3º GBM
11 CB RODRIGO AUGUSTO TEIXEIRA MELO NETO 01/02/1994 QCG
12 CB GILBERTO MAURO SANTOS COSTA 01/02/1994 QCG
13 CB ODINEY SIQUEIRA VALENTE 01/03/1993 QCG
14 CB RONNY CARLOS DA SILVA 01/02/1994 2º GBM
15 CB LUIS CARLOS ROSARIO FERNANDES 01/03/1993 12º GBM
16 CB FRANCISCO A. ROCHA DE SOUZA 01/03/1993 QCG
17 CB ROBERTO RAIOL FURTADO 01/03/1993 12º GBM
18 CB JOSE ANTONIO CARVALHO FERREIRA 01/03/1993 QCG
19 CB WALTER A. FRANÇA RODRIGUES 01/02/1994 QCG
20 CB CARLOS ANTONIO ALVES PAIVA 01/03/1993 2º GBM

*Relação fornecida pela Seção de Controle de Pessoal
OBSERVAÇÕES:
1 - O Cabo BM pertencente ao Quadro de Combatente, que preenche todos 

os  pré-requisitos  e,  não  estiver  pré-selecionado,  conforme  antiguidade  deverá  entrar  em 
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contato com a DP em até 72h (setenta e duas horas) úteis a partir da publicação oficial da 
referida lista de pré-seleção;

2 - No caso do não preenchimento da quantidade total de vagas oferecidas 
por critério de antiguidade, as referidas vagas serão preenchidas por Cabos subsequentes na 
antiguidade,  a  serem convocados,  através  de edital  de convocação,  publicado  em Boletim 
Geral da Corporação.

6 - DO PROCESSO SELETIVO:
6.1 – Critério Antiguidade:
O processo seletivo será realizado em três etapas, de caráter eliminatório e, 

será aplicado somente para os candidatos inscritos no Processo Seletivo por Antiguidade:
1ª Etapa: Análise das Inscrições, de caráter eliminatório;
2ª Etapa: Exame de Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório;
3ª Etapa: Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

6.2 – Critério Seleção Intelectual
 O  processo  seletivo  será  realizado  em  quatro  etapas,  de  caráter 

eliminatório  e,  será  aplicado somente para os Candidatos inscritos pelo critério  de seleção 
intelectual:

1ª Etapa: Análise das Inscrições, de caráter eliminatório;
2ª Etapa: Exame Intelectual, de caráter eliminatório;
3ª Etapa: Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório;
4ª Etapa: Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

6.2.1  -  EXAME  INTELECTUAL  (somente  para  o  critério  de  seleção 
intelectual)

6.2.1.1 -  Constará  de uma prova escrita de conhecimentos profissionais, 
constituída de 65 (sessenta e cinco) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas, 
das quais apenas uma é correta, e esta deverá ser marcada no cartão resposta, constando das 
Disciplinas  Profissionais  Bombeiro  Militar,  a  saber:  10  (dez) questões  de  Técnica  e 
Maneabilidade de Incêndio; 10 (dez) questões de Técnica e Maneabilidade de Salvamento; 
10 (dez) questões de Primeiros Socorros; 10 (dez) questões de Legislação e Regulamento , 
10 (dez) questões de  Defesa Civil,  05 (cinco) questões de  Língua Portuguesa,  05 (cinco) 
questões de Física e 05 (cinco) questões de Matemática.

6.2.1.2 - O exame intelectual para a Seleção Interna ao Curso de Formação 
de Sargentos BM Combatentes/2010 deverá ser realizado no dia  16 de maio de 2010,  no 
horário das 8 às 12 horas, em local a ser divulgado posteriormente pela Diretoria de Pessoal do 
CBMPA.

6.2.1.3 - Para classificação no exame intelectual, o Candidato deverá obter 
o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de acertos do total da prova e, 20 % no mínimo, em 
cada disciplina. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 50% da prova ou menos 
de 20 % de acertos por disciplina.

6.2.1.4 - O resultado do exame intelectual de Conhecimentos Profissionais 
será divulgado, em ordem decrescente de pontos, sendo convocados para o Exame de Saúde, 
os  candidatos  aprovados,  seguindo  rigorosamente  a  ordem  de  classificação,  até  o  limite 
máximo das vagas oferecidas para o QBMP.

4.5 - Para fins de aprovação será considerada a média geral de pontos do 
candidato  classificado,  em  rigorosa  ordem  decrescente.  No  caso  de  empate,  serão 
considerados os seguintes critérios:

1º - maior pontuação na prova de Conhecimento profissional em Técnica 
e Maneabilidade de Incêndio;

2º  -  maior  pontuação  na  prova  de  Técnica  e  Maneabilidade  de 
Salvamento;

3º - maior pontuação na prova de Primeiros Socorros;
4º - maior pontuação na prova de Legislação e Regulamento;
5º - maior pontuação na prova de Defesa Civil;
6º - maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
7º - maior pontuação na prova de Física;
8º - maior pontuação na prova de Matemática;
9º - candidato mais antigo em relação ao tempo na graduação.
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OBSERVAÇÕES:
1)  Os  recursos  contra  questões  do  Exame Intelectual  serão  concedidos 

mediante solicitação por escrito, pelo Candidato, até  às 14h00 do dia 17 de maio;
2) Não será permitida a realização de prova de segunda chamada, mesmo 

nos casos em que a falta tenha decorrido por motivo de força maior;
3)  O candidato que se retirar  dos locais  de exame não poderá retornar, 

salvo no caso de ir ao banheiro e/ou serviço médico, sempre acompanhado do fiscal itinerante;
4) Serão de inteira responsabilidade do Candidato, os prejuízos advindos de 

marcações feitas incorretamente no cartão resposta;
5)  Serão  consideradas  marcações  incorretas  e  anuladas  no  Cartão 

Resposta,  tais  como:  dupla  marcação,  marcação  rasurada  ou  emendada  ou  campo  de 
marcação não preenchido integralmente;

6) Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão Resposta por erro do 
candidato. O Cartão resposta só será substituído se for constatado falha de impressão;

7) O Candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer 
modo,  danificar  o  seu Cartão Resposta,  sob pena de arcar  com os prejuízos  advindos da 
impossibilidade de realização da correção de sua prova;

8) O Candidato deverá comparecer ao local da realização da prova com no 
mínimo de 01 (uma) hora de antecedência do horário marcado;

9) O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo 
menos, 01 (uma) hora após o início da mesma;

10)  O  candidato  não  poderá  retirar-se  do  local  de  realização  da  prova 
levando Boletim de Questões e Cartão Resposta;

11) Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos pré-
determinados em edital, cartão de inscrição ou em comunicado publicado em Boletim Geral, no 
quadro de avisos da DP ou no site da Corporação;

12) Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção 
interna o candidato que durante a sua realização:

I-  For  surpreendido  dando  e/ou  recebendo  auxílio  para  a  execução  da 
prova;

II-  Utilizar-se  de  livros,  máquinas  de  calcular  o/ou  equipamento  similar, 
dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou se comunicar 
com outro  candidato.  Será  proibida  a  utilização  de  máquina  de  calcular  modelo  científica 
durante a realização do exame;

III-  Em  hipótese  alguma,  o  Cartão  Resposta  do  candidato  poderá  ser 
rasurado, sob pena de eliminação;

IV- For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor,  pagers, 
notebook e/ou equipamento similar;

V- Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos;

VI-  Fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas  respostas  no 
comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

VII- Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
VIII-  Ausentar-se da sala de aula, a qualquer tempo, portanto a folha de 

respostas ou caderno de provas;
IX- Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas ou caderno de provas;
X-  Perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem dos  trabalhos,  incorrendo  em 

comportamento indevido;
XI- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 

aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala, seja qual for o motivo;
XII- No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro  da  equipe  de  aplicação  destas  e/ou  pelas  autoridades  presentes,  informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação;

XIII- Se em qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, 
visual,  grafológico ou investigação policial,  ter o candidato utilizado de meios ou processos 
ilícitos, suas provas serão anuladas e o mesmo será automaticamente eliminado da seleção. 

6.2.2 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME INTELECTUAL
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A Diretoria  de  Pessoal  divulgará  a  relação  dos  candidatos  aprovados e 
classificados no Exame Intelectual  do Processo Seletivo  ao CFS/COMBATENTE 2010,  em 
Boletim Geral  da Corporação,  no site  www.bombeiros.pa.gov.br  e  no quadro de avisos da 
Diretoria de Pessoal, na data provável de 21 de maio de 2010.

7. DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
Todos os candidatos habilitados deverão comparecer para a Inspeção de 

Saúde, na POLIBOM, em data a ser publicada posteriormente em Boletim Geral da Corporação 
para os referidos critérios, munidos dos resultados recentes dos exames abaixo relacionados:

HEMOGRAMA COMPLETO PARASITOLOGIA DAS FEZES (DIRETO)
VDRL TESTE ERGOMÉTRICO
URÉIA TELETORAX – PA
CREATINA LAUDO ODONTOLÓGICO
URINA ROTINA RX DOS SEIOS DA FACE
COLESTEROL E FRAÇÕES ELETROCEFALOGRAMA
GLICEMIA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO
TRIGLICERÍDIOS

OBS:
A) A  critério  da  Junta  de  Saúde  Especial,  outros  exames 

complementares poderão ser solicitados aos candidatos aprovados 
para melhor juízo de entendimento;

B) O Candidato  que for considerado INAPTO pela Junta  de Saúde, 
será  eliminado  da  Seleção  Interna,  devendo  ser  convocado  o 
Candidato  Classificado,  na  antiguidade  subsequente,  para 
realização  de  etapa  anterior,  desde  que  o  mesmo  tenha  sido 
classificado.

8.  DO  TESTE  DE  APTIDÃO  FÍSICA  INDIVIDUAL  (PARA  AMBOS  OS 
CRITÉRIOS)

8.1 - Os Candidatos Aptos na Inspeção de Saúde deverão ser submetidos 
ao Exame de Aptidão Física o qual tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, 
condição indispensável para execução do esforço exigido pelos cursos (conforme tabela do 
Exame de Aptidão Física vigente na Corporação).  Será utilizada, para fins de aferição dos 
exercícios a serem realizados no Teste de Aptidão Física, o Manual de Treinamento Físico 
Militar, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Comandante Geral da Corporação, na Portaria 
n.º 645, de 26/11/07, do Gabinete do Comando. As datas de realização do referido exame, 
para ambos os critérios, serão divulgadas pela Diretoria de Pessoal, no site da corporação, no 
boletim geral e quadro de avisos da Diretoria de Pessoal;

8.2 -  O Candidato deverá realizar os testes de aptidão física em dois dias 
consecutivos:

1.º  dia: FLEXÃO  DE  BRAÇO  NO  SOLO,  FLEXÃO  ABDOMINAL  EM 
DECÚBITO DORSAL EM 45º e NATAÇÃO; 

2.º dia: CORRIDA DE DOZE MINUTOS E FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA 
FIXA.

8.3 – Não será permitida segunda tentativa para o exercício de corrida;
8.4 -  O Candidato  que não atingir,  ao final  da somatória  das notas dos 

exercícios realizados, dentro da sua faixa etária especificada na Portaria n.º 645 GAB.CMDO, 
de 26/11/2007, no mínimo, o  CONCEITO REGULAR, será considerado  INAPTO e eliminado 
do Processo Seletivo;

8.5 - O candidato que for considerado INAPTO pela Comissão de Aplicação 
de  Teste  de  Aptidão  Física  do  CBMPA  será  eliminado  da  seleção  interna,  devendo  ser 
convocado o candidato classificado logo a seguir do último convocado da etapa intelectual para 
a realização das etapas anteriores.

9. DA APROVAÇÃO:
9.1. Será considerado aprovado para ingresso no CFS COMBATENTE BM/ 

2010 o Candidato que obtiver aprovação em todas as etapas, conforme seu critério de seleção 
e, dentro do número de vagas oferecidas.

10. DA MATRÍCULA
10.1. O Candidato aprovado em todas as etapas será matriculado no Curso 
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de Formação de Sargento BM Combatente – CFS COMBATENTE/2010. 
10.2.  No  ato  da  matrícula,  o  Candidato  passará  à  condição  de  Aluno 

Sargento do Curso de Formação de Sargento BM Combatente/2010.
10.3. Como conseqüência dessa nova situação, o aluno:
10.3.1 -  Será transferido para o quartel do CFAE, perdendo vínculo com a 

sua unidade de origem;
10.3.2  -  Fica sujeito  às exigências do Regimento Interno do Instituto  de 

Ensino de Segurança do Pará – IESP, Regulamento do Centro de Formação Aperfeiçoamento 
e Especialização – RCFAE, CEDPM (vigente no CBMPA) e demais legislações vigentes.

11 - DA VALIDADE DA HABILITAÇÃO
11.1.  A  presente  seleção  e  habilitação  de  que  trata  esta  norma,  tem 

validade somente para o ano de 2010, esgotando-se a validade no último dia estabelecido para 
a matrícula no Curso de Formação de Sargentos BM/Combatente/2010.

12 - DO FUNCIONAMENTO
12.1  - O  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM/  COMBATENTE  2010, 

funcionará no Espaço Físico do Centro de Formação, Aperfeiçoamento e Especialização “MAJ 
BM Henrique Rubim” – CFAE, ou a critério da Diretoria de Ensino e Instrução.

13 - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
13.1 - Será publicado, em Boletim Geral da Corporação, a homologação do 

resultado  final  do  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM/Combatentes/2010,  devidamente 
aprovado pelo Exmº Sr. Comandante 

Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;
13.2  -  A homologação  conterá  o  nome dos  Cabos APTOS – dentro  da 

antiguidade de graduação para o quadro de Combatente.
14 - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
14.1 – O candidato que deixar de realizar qualquer prova em qualquer das 

etapas da seleção interna, será sumariamente eliminado do concurso;
14.2 – Em nenhuma hipótese será permitida a realização de nova prova ao 

candidato faltoso;
14.3 – O Candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga 

em curso diverso daquele que prestou exame;
14.4  –  O  Candidato  que  não  comparecer  uniformizado  nos  locais  dos 

Exames será eliminado do processo seletivo;
14.5  –  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do 

CBMPA, assessorado pela Diretoria de Pessoal do CBMPA.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coordenador Estadual de Defesa Civil e
Comandante Geral do CBMP

ANEXO “ A ”
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CFS/COMBATENTE 2010
CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS BOMBEIRO MILITAR
TÉCNICA E MANEABILIDADE DE INCÊNDIO
1.  Conceitos  1.1.  Fogo  1.2.  Incêndio  1.3.  Carga  incêndio  2.  Elementos 

essenciais  do  fogo  2.1.Conceito  2.2.Combustível  .2.3  Comburente  2.4  Agente  ígneo  2.5 
Quadrado do fogo 2.6 Reação em cadeia. 3. Classes de incêndio 4. Processos de extinção 5. 
Pontos de combustão . 6.Calorimetria . 6.1. Processos de transmissão do calor 7.Classificação 
das  combustões  8.Desenvolvimento  dos  incêndios  8.1.  Eclosão;  incubação;  deflagração; 
propagação; extinção. 9.Classificação do incêndio quanto a proporção 10.Fases das operações 
de incêndio 10.1 aviso; partida; recolhimento; salvamento; estabelecimento; extinção; inspeção; 
rescaldo; regresso. 11. Agentes extintores 11.1.água; espumas; gás carbônico; pós-químicos. 
12. Aparelhos extintores 12.1.conceito, emprego, instalações, alcance do jato e divisões. 13. 
Combustíveis. e 14. Gás liquefeito de petróleo

Bibliografia
TC QOBM  FREITAS,  Osvaldo Nunes, TEN BM Marques, de Sá,  Manual 

Técnico Profissional para Bombeiros, 6ª Edição. Brasília DF, 2000.
-LOBATO,  Rui Eurides dos Santos –  Sem Proteção Não Há Salvação – 

Segurança Contra Incêndio e Pânico – Belém - Pará
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TECNICA E MANEABILIDADE EM SALVAMENTO
1.  Conceito  de  Resgate.  2.  Classificação  de  acordo  com a natureza.  3. 

Materiais  de  Salvamento.  4.Publico.  4.1.Tenso;.4.2  critico;  4.3  ajudante;  4.4.observador.5. 
Atuação  do  socorrista/etapas  do  salvamento  5.1.  Aviso  5.1.1Recepção  das  informações  .
5.1.2.Confirmação .5.1.3.Difusão .5.2.Saída .5.3. Chegada 5.4. Ação sobre o publico .5.5.Ação 
sobre  a  vitima  .5.6.Desfecho  .6.Cabos  (corda)  .6.1.Conceito  .6.2.Tipos  .6.3.Classificação 
quanto ao material de confecção .6.4.Divisão de um cabo . 6.5. Características gerais de um 
cabo  .6.6.Resistência  dos  cabos  .6.7.Uso  de  cabos  .6.8.Cabo da vida  definições  .7.Nos e 
amarrações .7.1.Família dos nós .7.2.Características dos nós .7.3.Meia volta; cote; volta do 
fiador;  nó  de  ramo;  nó  de  pinha;  nó  direito;  nó  esquerdo;  nó  de  correr;  nó  de  escota, 
singelo/dobrado;  volta do fiel;  boca de lobo;  nó prussico ou prussik;  volta singela;  volta da 
ribeira; catau; nó de corrente; láis de guia; balso do calafate; balso pelo seio; azelha; nó de 
transporte;  assento  montanhista;  assento  de  um nó  (cadeira  rápida);  assento  de  dois  nós 
(cadeira japonesa). 7.4.Termos empregados no manuseio de cabos.

Bibliografia
Major  BM  FERREIRA JÚNIOR,  Haroldo  Machado.  SOUZA,  Paulo  José 

Barbosa - Manual Técnico profissional de Salvamento, Volume I, II e III. Brasília DF, 2000.

PRIMEIROS SOCORROS
1 Acidentes 2 No atendimento as emergências 2.1 intervenção de leigos 2.2 

reconhecimento de uma emergência 2.3 como decidir  ajudar 2.4 a sinalização do local  2.5 
chamar o resgate 2.6 avaliação da vítima 2.7 atender a vítima 2.8 sequestro emocional 2.9 
avaliação do cenário 3 significado de primeiros socorros 4 amparo legal 5 orientações gerais 
em caso de acidente

Bibliografia
Apostila  de Primeiros Socorros do Departamento Estadual  de Trânsito  – 

DETRAN/PA ou no site www.detran.pa.gov.br item educação

LEGISLAÇÃO E REGULAMENTO
1. Lei Nº 5.251 de 31JUN85 – ESTATUTO dos Policiais Militares. 1.1. 

Titulo I . 1.1.1. Capitulo I – Das disposições preliminares 1.1.2.Capitulo II – Do ingresso na 
Policia Militar .1.1.3. Capitulo III – Da hierarquia Policial Militar e da disciplina 1.2. Titulo III 
Capitulo  II  1.2.1.Seção  I  –  Da  constituição  e  enumeração  .1.2.2.  Seção  II  –  Do  uso  dos 
uniformes da Policia Militar 2.Lei Nº 5.731 de 15DEZ92 – Organização Básica do Corpo de 
Bombeiros  Militar  do  Pará  .2.1.  Titulo  I  2.1.1.  Capitulo  Único  –  Distinção  missões  e 
subordinações 2. Titulo IV – Capitulo I .2.2.1. Seção I – Órgãos de direção apoio e execução – 
alterações 2.2.2.Seção II – Preservação Contra incêndio. 3. Lei nº 6.833, de 13FEV06 -Código 
de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. . 3.1.Titulo I.3.1.1. Capitulo I Generalidades; 
3.1.2. Capitulo II Dos princípios de hierarquia e da disciplina .3.2. Titulo II .3.2.1. Capitulo III – 
da classificação .3.3. Anexo I .3.3.1. II Relação de transgressão:1ª a 3ª; 5ª a 8ª; 14ª;15ª; 24ª; 
34ª; 36ª; 38ª; 55ª; 57ª; 63ª; 72ª; 76ª; 77ª; 79ª; 80ª; 110ª; 128ª; 139ª 158ª. 4. Decreto Nº 2.243 
de  31JUN97 Regulamento  de  Continências,  Honras,  Sinais  de  Respeito  e  Cerimonial 
Militar  das  Forças  Armadas.  4.1  Capítulo  I  Das  Generalidades  4.1.1.  Organização  4.1.2. 
Abrangência 4.1.3. Alunos 4.1.4 Finalidade 4.2 Capítulo II Dos princípios gerais da hierarquia e 
da  disciplina  4.2.1  Hierarquia  4.2.2  Ordenação  da autoridade  4.2.3  Posto  4.2.4.Graduação 
4.2.5.Antiguidade 4.2.5.Disciplina. .5.Decreto Lei N 1.001de 21OUT69 – Código Penal Militar. 
5.1.  Titulo  II  –  Dos  crimes contra  autoridade  militar.  5.1.1.  Capitulo  IV  Do  desrespeito  ao 
superior e a arma nacional ou a farda (art. 160 a 162) .5.2. Titulo III – Dos crimes contra o 
serviço militar e o dever militar .5.2.1. Capitulo II – Da deserção (art. 187 a194) .5.2.2. Capitulo 
III – Do abandono de posto e de outros crimes em serviço (art. 195 a 203) .5.3. Titulo IV Dos 
crimes contra pessoa. 5.3.1.Capitulo I – Do homicídio (art. 205 a 207) 5.3.2.Capitulo III da lesão 
corporal e da rixa (art. 209 a 211) 5.4. Titulo V – Dos crimes contra o patrimônio .5.4.1. Capitulo 
I – do furto (art. 240 a 241) .5.4.2. Capitulo II – Do roubo e da extorsão (art. 242 a 247).

DEFESA CIVIL
Política Nacional de Defesa Civil: Condicionantes; Objetivos; Instrumentos; 

Conceituação,  Classificação Geral  dos Desastres e Codificação dos Desastres,  Ameaças e 
Riscos; Diretrizes; Metas; Planos Diretores de Defesa Civil; Programas; Projetos. Anexo A – 
Classificação Geral dos Desastres. Organização do Sistema Nacional de Defesa Civil.
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Bibliografia
Política Nacional de Defesa Civil.  Brasília: Secretaria Nacional de Defesa 

Civil, 2008.
Decreto n.º 5.376, de 17 de fevereiro de 2005.

LINGUA PORTUGUESA
Sistema  Ortográfico  Vigente:  Ortografia  vigente:  relação  letra/fonema; 

separação de sílabas e translineação; acentuação tônica e acentuação gráfica; assinalamento 
da crase; pontuação. Morfossintaxe: Regência nominal e verbal, concordância verbal.

Bibliografia
• FARACO & MOURA - Gramática Nova - São Paulo: Ática,1993 
• GIACOMOZZI, Gilio - Descobrindo a Gramática 8. Gilio Giacomozzi, 

Gildete Valério, Cláudia Reda Fenga - São Paulo: FTD,1992
• ANDRÉ,  Hildebrando  A.  de  -  Gramática  Ilustrada -  São  Paulo: 

Moderna,1990 
• TUFANO,  Douglas -  Estudos da Língua Portuguesa:  Gramática - 

São Paulo: Moderna, 1995 

MATEMÁTICA
Conjuntos;A) conceitos, representação, tipos de conjunto;B) pertinências, 

inclusão  e  subconjuntos;C)  operações  com  conjuntos;  Numeros  Naturais;A)  sistema  de 
numeração  decimal;B)  operações  fundamentais;C)  problemas  com  números  naturais;D) 
múltiplos  e  divisores,  mdc  e  mmc;  Frações;A)  definição,  representação,  comparação;B) 
operações  com  frações;C)  problemas  com  frações;D)  números  decimais; Razão  e 
Proporção;A)  definição,  razões  equivalentes;B)  proporção  propriedade  fundamental;C) 
propriedades  operatórias  das  proporções;D)  problemas  com  proporções  e  divisão 
proporcional;.Regra de Três;A) regra de três simples e composta;B) problemas com regra de 
três;Porcentagem;A)  razão “por cento”;  Juros Simples e Compostos;A) cálculo de juro e 
montante  simples;B)  problemas  com  juros  simples  e  compostos;Álgebra  Elementar;A) 
expressões algébricas e polinômios, valor numérico, operações e fatoração;B) equações do 1º 
e 2º graus;C) cálculo de radicais;  Triângulo e Retângulo;A) relações métricas; B) relações 
trigonométricas;  Geometria  A) triângulo, quadrilátero, circunferência e polígonos regulares;B) 
semelhança de triângulos;C) áreas e perímetros das figuras planas; D)  Área e Volume dos 
principais elementos geométricos (prisma, pirâmide, cilindro, cône e esfera).

Bibliografia
GIOVANNI, José r. E Bonjorno, Matemática II grau – sp ed. Ftd
NETO, Scipione di Pierro, Matemática 1° e 2° grau ed. Scipione-sp
BIANCHINI, Vissoto e Laureano, Matemática e vida. 1° e 2°, ed. Ática.

FÍSICA
Cinemática  Escalar: Conceitos  Básicos  de  Cinemática,  Móvel,  Espaço, 

Movimento  e  Repouso,  Deslocamento  Escalar,  Velocidade  Escalar  Média;  Movimento 
Uniforme,  conceito,  movimento  progressivo  e  retrógrado,  função  horária  do  espaço  do 
Movimento  Uniforme  (MU),  velocidade  escalar  relativa;  Movimento  Uniformemente  variado 
(MUV),  Equação  de  Torricelli;  Dinâmica: Princípios  da  dinâmica,  força,  força  resultante, 
equilíbrio,  leis  de Newton,  força-peso,  força de tração,  aceleração de um veículo;  trabalho, 
potência  e  rendimento;  Hidrostática:  Pressão,  hidrostática,  fluido,  densidade,  teorema  de 
STEVIN,  Experiência  de  Torricelli,  Princípio  de  Pascal,  Empuxo,  Princípio  de  Arquimedes; 
Hidrodinâmica: Escoamento Estacionário, Equação de Bernoulli, Tubo de Venturi, Vazão.

Bibliografia

RAMALHO, NICOLAU e TOLEDO. Os Fundamentos da Física 1 Mecânica 
– 5ª Ed. São Paulo – Moderna.1988.

KAZUHITO,  FUKE e CARLOS.  Os Alicerces da Física – Mecânica – 6ª 
Ed.São Paulo – Saraiva.1993.

WERTON, Francis Sears - Mecânica-Hidrodinâmica, Física Vol. I, Edição 7ª
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2 – EDITAL Nº 002/DP, DE 06 DE ABRIL DE 2010
PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA AO CURSO DE FORMAÇÃO DE 

SARGENTO BOMBEIRO MILITAR CONDUTOR E OPERADOR DE VIATURAS/2010
1. DAS VAGAS
Serão  ofertadas  40 (quarenta) vagas  somente  à  habilitação para o  ano 

2010, sendo 20 (vinte)  vagas por  critério  de antiguidade e 20 (vinte)  vagas por  critério  de 
seleção, em acordo a Lei nº 5.250 de 29JUL85 - que dispõe sobre a Promoção de Praças da 
Polícia  Militar  Pará  e  Decreto  nº  4.242  de  22JAN86  que  regulamenta  a  Lei  nº  5.250  de 
29JUL85, Lei nº 6.669 de 27 de julho de 2004 - que dispõe sobre as carreiras de Cabos e 
Soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, e Decreto nº 2.115 de 
23MAR06 que regulamenta a Lei nº 6.669 de 27 de julho de 2004, Lei nº 6, de 03 de fevereiro 
de 2004, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código Nacional de Trânsito),  Portaria 
Gab. Cmdº. n.º 645, de 26/11/2007 e Pareceres nº 108/2007 - COJ de 13 AGO 07 e 122/2007 
– 24 SET 07, e outras.

2 - DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO.
As inscrições para a seleção ao CFS COV/2010 estarão abertas no período 

de 07 e prorrogadas até o dia 16 de abril de 2010, no horário das 9 às 13 horas, na B/1 da 
Unidade Bombeiro Militar a qual pertence o Candidato. Após isto, as fichas de inscrição 
deverão ser remetidas pela UBM à Diretoria de Pessoal via ofício até as 14h00 do dia 19 
de abril de 2010.

3  -  DOS  REQUISITOS  NECESSÁRIOS  PARA  INSCRIÇÃO  NO 
PROCESSO SELETIVO AO CFS COV/2010:

A - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE:
Os vinte (20)  Cabos mais antigos selecionados pelo critério especificado 

acima deverão possuir os seguintes critérios:
• Ter no mínimo, QUINZE ANOS de efetivo serviço na Corporação;
• Ter no mínimo CINCO ANOS na graduação de Cabo;
• Possuir o ENSINO MÉDIO COMPLETO;
• Ter freqüentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos 

(CFC ou CAC);
• Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
• Possuir Carteira de Nacional de Habilitação classe “D” ou “E”;
• Não estar  preso preventivamente em virtude de Inquérito Policial 

Militar ou Civil, a que tenha sido indiciado;
• Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
• Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada 

em  julgado,  durante  o  período  correspondente  a  pena,  mesmo 
quando beneficiado por livramento condicional;

• Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse 
particular;

• Não ser considerado desertor;
• Não ter sido julgado incapaz para o serviço bombeiro militar;e
• Não ser considerado desaparecido ou extraviado

B - POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO:
• Ter no mínimo, TRÊS ANOS na graduação de Cabo;
• Ter freqüentado o Curso de Formação e/ou Adaptação de Cabos 

(CFC ou CAC);
• Possuir o ENSINO MÉDIO COMPLETO;
• Estar, no mínimo, no Comportamento “BOM”;
• Possuir Carteira de Nacional de Habilitação classe “D” ou “E”;
• Não estar preso preventivamente em virtude de inquérito policial, 

militar ou civil, a que tenha sido indiciado;
• Não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
• Não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada 

em  julgado,  durante  o  período  correspondente  a  pena,  mesmo 
quando beneficiado por livramento condicional;

• Não esteja em gozo de licença para tratar de assunto de interesse 
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particular;
• Não ter sido julgado incapaz para o serviço bombeiro militar;
• Não ser considerado desertor; e
• Não ser considerado desaparecido ou extraviado.

4.  -  DOCUMENTOS  NECESSÁRIOS  PARA  INSCRIÇÃO  (AMBOS  OS 
CRITÉRIOS):

• Ficha  de  Inscrição  preenchida,  devidamente  assinada  pelo 
Candidato  e pelo  Comandante ou Subcomandante da Unidade a 
qual o Candidato pertence;

• Carteira de Identidade (com cópia);
• Carteira Nacional de Habilitação Classe “D” ou “E” (com cópia);
• Certificado  do  Curso  de  Formação  de  Cabos  ou  Curso  de 

Adaptação  a  Cabos  ou  cópia  do  Boletim  Geral  com  Ata  de 
conclusão de curso (com cópia).

5 – DO PROCESSO SELETIVO
A Seleção  Interna ao Curso  de Formação de Sargento  Bombeiro  Militar 

Condutor e Operador de Viaturas constará de dois critérios:
A - POR CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE
Os  vinte  (20)  Cabos  mais  antigos selecionados  abaixo* terão  suas 

inscrições analisadas e o resultado da análise será divulgado até o dia 21 de abril de 2010, em 
Boletim Geral, no quadro de avisos da Diretoria de Pessoal e no Site do CBMPA:

ORDEM GRAD. NOME COMPLETO INCLUSÃO UBM
01 CB MAURO JOAQUIM CRAVO BARBOSA 01/03/1993 QCG
02 CB MARCELO RANGEL DE OLIVEIRA CUNHA 01/02/1994 QCG
03 CB JOSE CARLOS MONTEIRO DE ALMEIDA JUNIOR 01/02/1994 QCG
04 CB VINICIUS ALMEIDA ANDRADE 01/03/1993 4º SGBM/I
05 CB GRACIEL SOUZA COSTA 01/03/1993 1º GBS
06 CB CARLOS AUGUSTO V. LANDEIROS 01/03/1993 6º GBM
07 CB MANOEL BENEDITO DE FARIAS RODRIGUES 01/03/1993 11º SGBM/I
08 CB JOSE DE FABIO ALVES MOREIRA 01/03/1993 5º GBM
09 CB OZIEL MORAES DA SILVA 01/02/1994 1ª SBM/I
10 CB MARCOS ANTONIO PINHEIRO  DOS ANJOS 01/02/1994 1ª SBM/I
11 CB ELIAS FERREIRA DE SOUZA 01/03/1993 5º GBM
12 CB FRANCISCO DE ASSIS FIRMINO DE SOUZA 01/02/1994 1º SGBM/I
13 CB FLAVIO PEREIRA DE ALMEIDA 01/02/1994 CSMV/MOP
14 CB DOUGLAS SOUZA DOS REIS 01/02/1994 4ª SBM/I
15 CB   JOSE ALONSO AGUIAR SANTOS 01/02/1994 1ª SBM/I
16 CB   JOELSON COELHO DE MELO 01/03/1993 GMAF
17 CB   REGINALDO MONTEIRO DA SILVA 01/03/1993 7º SGBM/I
18 CB WILSON LIMA MIRANDA  01/03/1993 QCG
19 CB   ROGERIO FIALHO DA SILVA 01/02/1994 1º SGBM/I
20 CB   JOSE RENATO DE SOUZA 01/03/1993 2º GBM

*Relação fornecida pela Seção de Controle de Pessoal

OBSERVAÇÃO
1  -  O  Cabo  BM  que  preenche  todos  os  pré-requisitos  pelo  critério  de 

antiguidade e que não estiver pré-selecionado deverá requerer sua inscrição na DP em até 72h 
(setenta e duas horas) úteis a partir da publicação oficial da referida lista de selecionados;

2 – No caso do não preenchimento da quantidade total de vagas oferecidas 
por critério de antiguidade, as referidas vagas serão preenchidas por Cabos subsequentes na 
antiguidade a serem convocados através de edital de convocação, publicado em Boletim Geral 
da Corporação.

DO PROCESSO SELETIVO:
O processo seletivo será realizado em quatro etapas, de caráter eliminatório 

e, será aplicado somente para os candidatos inscritos no Processo Seletivo por Antiguidade:
1ª Etapa: Análise das Inscrições, de caráter eliminatório;
2ª Etapa: Exame de Aptidão Prática: Direção de Veículos Automotores, de 

caráter eliminatório;
3ª Etapa: Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório;
4ª Etapa: Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.
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B – POR CRITÉRIO DE SELEÇÃO INTELECTUAL:
Os Candidatos  Cabos  Inscritos  pelo  critério  de  seleção  intelectual  terão 

suas inscrições analisadas e o resultado da análise será divulgado até o dia 16 de abril de 
2010, em Boletim Geral, no quadro de avisos da Diretoria de Pessoal e no Site do CBMPA.

DO PROCESSO SELETIVO INTELECTUAL
O processo seletivo será realizado em cinco etapas de caráter eliminatório, 

e será aplicado somente para os Candidatos inscritos no Processo Seletivo.
1ª Etapa: Análise das Inscrições, de caráter eliminatório;
2ª Etapa: Exame Intelectual, de caráter eliminatório;
3ª Etapa: Exame de Aptidão Profissional – Prática de Direção de Veículos 

Automotores, de caráter eliminatório;
4ª Etapa: Inspeção de Saúde, de caráter eliminatório;
5ª Etapa: Exame de Aptidão Física, de caráter eliminatório.

b.1)  EXAME  INTELECTUAL  (somente  para  critério  de  Seleção 
Intelectual).

b.1.1 - Constará de uma prova, com questões objetivas, de conhecimentos 
gerais sendo constituída de 40 questões, de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas, das 
quais  apenas  uma  é  correta,  constando  das  Disciplinas  Específicas,  a  saber: 20  (vinte) 
questões de  Código de Trânsito Brasileiro e Direção Defensiva ;  10 (dez) questões de 
Legislação e Regulamento, 10 (dez) questões de Primeiros Socorros, 05 (cinco) questões 
de Língua Portuguesa, 05 (cinco) questões de Física e 05 (cinco) questões de Matemática;

b.1.2 - O exame intelectual para a Seleção Interna ao Curso de Formação 
de Sargentos Condutor e Operador de Viaturas/2010 deverá ser realizado no dia 16 de maio 
de 2010, no horário das 9 às 13 horas, em local a ser determinado pela Diretoria de Pessoal;

b.1.3 - Para classificação no exame intelectual, o Candidato deverá obter o 
mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de acertos do total da prova e, 20 % no mínimo, em cada 
disciplina. Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 50% da prova ou menos de 20 
% de acertos por disciplina;

b.1.4  -  O  resultado  do  exame  intelectual  será  divulgado,  em  ordem 
decrescente de pontos, sendo convocados para o Exame de Aptidão Profissional – Prática de 
Direção  de  Veículos  Automotores,  os  candidatos  classificados,  seguindo  rigorosamente  a 
ordem de classificação por pontos;

b.1.5 - Para fins de Classificação, será considerada a média geral de pontos 
do Exame Intelectual, em rigorosa ordem decrescente de pontos;

b.1.6 -  No caso de empate,serão considerados os seguintes critérios:
1º - maior pontuação na prova de Código de Trânsito Brasileiro e Direção 

Defensiva;
2º - maior pontuação na prova de Primeiros Socorros;
3º - maior pontuação na prova de Legislação e Regulamento;
4º - maior pontuação na prova de Língua Portuguesa;
5º - maior pontuação na prova de Física; 
6º - maior pontuação na prova de Matemática;
7º - candidato mais antigo em relação ao tempo na graduação.

OBSERVAÇÕES:
1)  Os  recursos  contra  questões  do  Exame Intelectual  serão  concedidos 

mediante solicitação por escrito, pelo Candidato, até  às 14h00 do dia 17 de maio;
2) Não será permitida a realização de prova de segunda chamada, mesmo 

nos casos em que a falta tenha decorrido por motivo de força maior;
3)  O candidato que se retirar  dos locais  de exame não poderá retornar, 

salvo no caso de ir ao banheiro e/ou serviço médico, sempre acompanhado do fiscal itinerante;
4) Serão de inteira responsabilidade do Candidato, os prejuízos advindos de 

marcações feitas incorretamente no cartão resposta;
5)  Serão  consideradas  marcações  incorretas  e  anuladas  no  Cartão 

Resposta,  tais  como:  dupla  marcação,  marcação  rasurada  ou  emendada  ou  campo  de 
marcação não preenchido integralmente;

6) Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão Resposta por erro do 
candidato. O Cartão resposta só será substituído se for constatado falha de impressão;

7) O Candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar ou, de qualquer 
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modo,  danificar  o  seu Cartão Resposta,  sob pena de arcar  com os prejuízos  advindos da 
impossibilidade de realização da correção de sua prova;

8) O Candidato deverá comparecer ao local da realização da prova com no 
mínimo de 01 (uma) hora de antecedência do horário marcado;

9) O candidato deverá permanecer no local de realização da prova por, pelo 
menos, 01 (uma) hora após o início da mesma;

10)  O  candidato  não  poderá  retirar-se  do  local  de  realização  da  prova 
levando Boletim de Questões e Cartão Resposta.

11) Não serão aplicadas provas em local, data ou horário, diferentes dos 
pré-determinados  em edital,  cartão  de  inscrição  ou  em comunicado  publicado  em Boletim 
Geral.

12) Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado da seleção 
interna o candidato que durante a sua realização:

I-  For  surpreendido  dando  e/ou  recebendo  auxílio  para  a  execução  da 
prova;

II-  Utilizar-se  de  livros,  máquinas  de  calcular  o/ou  equipamento  similar, 
dicionário, notas e/ou impressos que não forem expressamente permitidos e/ou se comunicar 
com outro candidato ;

III-  Em  hipótese  alguma,  o  Cartão  Resposta  do  candidato  poderá  ser 
rasurado, sob pena de eliminação;

IV- For surpreendido portando telefone celular, gravador, receptor, pagers, 
notebook e/ou equipamento similar;

V- Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os demais candidatos;

VI-  Fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas  respostas  no 
comprovante de inscrição e/ou em qualquer outro meio, que não os permitidos;

VII- Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;
VIII-  Ausentar-se da sala de aula, a qualquer tempo, portanto a folha de 

respostas ou caderno de provas;
IX- Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas ou caderno de provas;
X-  Perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem dos  trabalhos,  incorrendo  em 

comportamento indevido;
XI- Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 

aplicação das provas em razão do afastamento de candidato da sala, seja qual for o motivo;
XII- No dia da realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer 

membro  da  equipe  de  aplicação  destas  e/ou  pelas  autoridades  presentes,  informações 
referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e de classificação;

XIII- Se em qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, 
visual,  grafológico ou investigação policial,  ter o candidato utilizado de meios ou processos 
ilícitos, suas provas serão anuladas e o mesmo será automaticamente eliminado da seleção.

b.2) DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO EXAME INTELECTUAL
A Diretoria  de  Pessoal  divulgará  a  relação  dos  candidatos  aprovados e 

classificados no Exame Intelectual do Processo Seletivo ao CFS/COV 2010, em Boletim Geral 
da  Corporação,  no  site  www.bombeiros.pa.gov.br e  no  quadro  de  avisos  da  Diretoria  de 
Pessoal, na data provável de 21 de maio de 2010.

C - EXAME DE APTIDÃO PROFISSIONAL - PRÁTICA DE DIREÇÃO DE 
VEÍCULOS AUTOMOTORES (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)

c.1 –  Serão convocados para esta etapa os  40 (quarenta) classificados, 
20 (vinte) primeiros classificados por antiguidade e os 20 (vinte) primeiros classificados 
por seleção, podendo haver, se necessário, convocações extras de candidatos caso ocorram 
eliminações, porém este número não poderá exceder o número disponibilizado de vagas para 
cada critério.

c.2 - O Exame de Aptidão Profissional de Direção de Veículos Automotores 
será realizado, em local, data e horário a serem divulgados pela Diretoria de Pessoal;

c.3 - O candidato deverá comparecer ao local do exame, uma hora antes, 
portando carteira de identidade e Carteira Nacional de Habilitação;

c.4  - Para ser  classificado nesta etapa é indispensável que o Candidato 
não  ultrapasse  o  número  de  faltas  que  provoquem  a  sua  reprovação  no  referido  exame, 
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conforme resolução 168/2004,  alterada pela Resolução 169/2007,  222/2007 e 285/2008 do 
CONTRAN;

c.5  -  Será  ELIMINADO  da  presente  seleção  o  Candidato  considerado 
INAPTO nesta etapa;

c.6 - A Diretoria de Pessoal divulgará a relação dos candidatos classificados 
no Exame de Aptidão Profissional - Prática de Direção de Veículos Automotores do processo 
seletivo  ao CFS COV BM/2010, no Boletim Geral  da Corporação,  no quadro de avisos do 
Quartel do Comando Geral e no Site da Corporação.

OBSERVAÇÕES:
1) Não será concedida revisão de prova prática de trânsito;
2) Não será permitida a realização de prova de segunda chamada, mesmo 

nos casos em que a falta tenha decorrido por motivo de força maior.

D – DA INSPEÇÃO DE SAÚDE (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
Os  candidatos  classificados  no  Exame  Intelectual  e  Exame  de  Aptidão 

Profissional,  dentro  do número de vagas  ofertadas,  serão convocados para a Inspeção de 
Saúde, na POLIBOM, em data a ser publicada posteriormente em Boletim Geral da Corporação 
para os referidos critérios, munidos dos resultados recentes dos exames abaixo relacionados:

HEMOGRAMA COMPLETO PARASITOLOGIA DAS FEZES (DIRETO)
VDRL TESTE ERGOMÉTRICO
URÉIA TELETORAX – PA
CREATINA LAUDO ODONTOLÓGICO
URINA ROTINA RX DOS SEIOS DA FACE
COLESTEROL E FRAÇÕES ELETROCEFALOGRAMA
GLICEMIA TOMOGRAFIA DO CRÂNIO
TRIGLICERÍDIOS

OBS:
A) A  critério  da  Junta  de  Saúde  Especial,  outros  exames 

complementares poderão ser solicitados aos candidatos aprovados 
para melhor juízo de entendimento;

b) O Candidato que for considerado INAPTO pela Junta de Saúde, será 
eliminado da Seleção Interna, devendo ser convocado o Candidato 
Classificado logo a seguir ao Último aprovado para a realização das 
etapas anteriores.

E - EXAME DE APTIDÃO FÍSICA (PARA AMBOS OS CRITÉRIOS)
e.1 - Os Candidatos Aptos na Inspeção de Saúde deverão ser submetidos 

ao Exame de Aptidão Física o qual tem por objetivo avaliar a resistência física do candidato, 
condição indispensável para execução do esforço exigido pelos cursos (conforme tabela do 
Exame de Aptidão Física vigente na Corporação).  Será utilizada, para fins de aferição dos 
exercícios a serem  realizados no Teste de Aptidão Física, o Manual de Treinamento Físico 
Militar, devidamente aprovado pelo Exmo. Sr. Comandante Geral  da Corporação,  na Portaria 
n.º 645, de 26/11/07, do Gabinete do Comando. As datas de realização do referido exame, 
para ambos os critérios, serão divulgadas pela Diretoria de Pessoal, no site da Corporação, no 
Boletim Geral e quadro de avisos da Diretoria de Pessoal; 

e.2 -  O Candidato deverá realizar os testes de aptidão física em dois dias 
consecutivos:

1.º  dia: FLEXÃO  DE  BRAÇO  NO  SOLO,  FLEXÃO  ABDOMINAL  EM 
DECÚBITO DORSAL EM 45º e NATAÇÃO; 

2.º dia: CORRIDA DE DOZE MINUTOS E FLEXÃO DE BRAÇO NA BARRA 
FIXA.

e.3 – Não será permitida segunda tentativa para o exercício de corrida;
e.4 -  O Candidato  que não atingir,  ao final  da somatória  das notas dos 

exercícios realizados, dentro da sua faixa etária especificada na Portaria n.º 645 GAB.CMDO, 
de 26/11/2007, no mínimo, o  CONCEITO REGULAR, será considerado  INAPTO e eliminado 
do Processo Seletivo;

e.5 - O candidato que for considerado INAPTO pela Comissão de Aplicação 
de  Teste  de  Aptidão  Física  do  CBMPA  será  eliminado  da  seleção  interna,  devendo  ser 
convocado o candidato classificado logo a seguir do último convocado da etapa intelectual para 
a realização das etapas anteriores.
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F - DA APROVAÇÃO
f.1.  Será considerado aprovado para ingresso no CFS COV BM/ 2010  o 

Candidato que obtiver  aprovação em todas as etapas,  conforme seu critério  de seleção e, 
dentro do número de vagas oferecidas.

G - DA MATRÍCULA
g.1 - O Candidato aprovado em todas as etapas será matriculado no Curso 

de Formação de Sargento BM Condutor e Operador de Viaturas – CFS COV/2010.
g.2  -  No  ato  da  matrícula,  o  Candidato  passará  à  condição  de  Aluno 

Sargento do Curso de Formação de Sargento BM Condutor e Operador de Viaturas/2010.
g.3 - Como conseqüência dessa nova situação, o aluno:

a. Será transferido para o Quartel do CFAE, perdendo o vínculo com 
sua unidade de origem;

b. Fica  sujeito  às  exigências  do  Regimento  Interno  do  Instituto  de 
Ensino de Segurança do Pará – IESP, Regulamento do Centro de 
Formação Aperfeiçoamento  e  Especialização  -  RCFAE e  demais 
legislações vigentes.

H - DA VALIDADE DA HABILITAÇÃO
h.1 - A presente seleção e habilitação de que trata esta norma, tem validade 

somente  para o  ano de 2010,  esgotando-se  a  validade no  último dia  estabelecido  para a 
matrícula no Curso de Formação de Sargentos BM/ Condutor e Operador de Viaturas/2010.

I - DO FUNCIONAMENTO
i.1  -  O Curso de Formação de Sargentos BM/ Condutor  e  Operador  de 

Viaturas/2010,  funcionará  no  Espaço  Físico  do  Centro  de  Formação,  Aperfeiçoamento  e 
Especialização  “MAJ BM Henrique Rubim” – CFAE,  ou a  critério  da Diretoria  de Ensino e 
Instrução.

J - DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO
j.1 -  Será publicado em Boletim Geral da Corporação a homologação do 

resultado  final  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  BM/  Condutor  e  Operador  de 
Viaturas/2010;

j.2 - A homologação conterá o nome dos Candidatos aprovados, dentro do 
número de vagas previstas neste Edital.

L. DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
l.1 –  O candidato que deixar de realizar qualquer prova em qualquer das 

etapas da seleção interna, será sumariamente eliminado do concurso;
l.2 – Em nenhuma hipótese será permitida a realização de nova prova ao 

candidato faltoso.
l.3 – O Candidato classificado e não habilitado não poderá preencher vaga 

em curso diverso daquele que prestou exame;
l.4 – O Candidato que não comparecer uniformizado nos locais dos Exames 

será eliminado do processo seletivo;
l.5 –  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pelo  Comandante  Geral  do 

CBMPA, assessorado
pela Diretoria de Pessoal do CBMPA.

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

ANEXO   “ A ”  
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PARA O CFS/CONDUTOR E OPERADOR 

DE VIATURAS
CONHECIMENTOS PROFISSIONAIS BOMBEIRO MILITAR
CÓDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO 
1. Capítulo I Disposições preliminares (Arts. 1º e 2º) 2. Capítulo III – Das 

normas gerais  de circulação e conduta (Arts  26º  a 27º)  3.  Capítulo  IV –  Dos pedestres e 
condutores de veículos não motorizados (Art.68º) 4. Capítulo VII – Da sinalização de trânsito 
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(Arts 87º e 89º) 5. Capítulo X – Dos veículos 5.1. Seção I (Art 96º) 5.2. Seção II (Art 105º) 6. 
Capítulo XIV – Da habilitação (Arts 140º, 143º, 145º, 147º, 150º, 159º e 160º) 7. Capítulo XV – 
Das infrações (Arts 161º, 162º, 163º, 164º 165º, 166º, 167º e 168º; 170º, 176º, 177º, 178º, 179º; 
180º, 185º, 186º, 188º, 189º, 190º; 191º, 192º, 193º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º, 201º, 202º, 
203º,204º,  206º,  207º,  208º,  215º,  218º,  219º,  223º,  224º  e,  252º)  8.  Capítulo  XVI  –  Das 
penalidades (Arts 256º, 257º, 258º e 259º) 9. Capítulo XVII – Das medidas administrativas (Arts 
269º e 270º)

BIBLIOGRAFIA
Lei nº9.503 de 23OUT97 e Lei nº9.602 de 21Jan98 (altera Leinº9.503)

DIREÇÃO DEFENSIVA
1. Conceitos 2.Condições Adversas 2.1. Luz 2.2 Tempo 2.3. Estrada 2.4. 

Trânsito 2.5. Veículo 2.5. Motorista 2.6. Carga 3. Acidente Evitável 4. Como Evitar Acidentes 5. 
Principais problemas geradores de acidentes 5.1 Imprudência 5.2 Imperícia 5.3 Negligência 6. 
Como evitar  acidentes  de  trânsito  7.  Cuidados  na  direção  e  manutenção  de veículos  7.1. 
Condição adequada 7.2. Tirando peso 7.3. Pneus 7.4. Trajeto 7.5. Abastecimento 8. Aprenda a 
se  defender  melhor  no  trânsito  urbano  8.1.  ultrapassar  8.2.  Neblina  8.3.  Ao  Abastecer  9. 
Manutenção de veículo10. Cuidado com os demais usuários da via 11. Estado Físico e mental 
do  condutor  12.  Normas  gerais  de  circulação  e  conduta  13  Noções  de  respeito  ao  meio 
ambiente e de convívio social no trânsito: relacionamento interpessoal e diferenças individuais.
13.1. Problemas causados pela relação trânsito meio ambiente 13.1.1. Poluição 13.1.2. Erosão 
13.1.3.  Agressão 13.1.4.  Incêndios devastadores 13.1.5.  Poluição do habitat  natural  13.1.6. 
Enchentes em via urbana 13.1.7Mortes de animais silvestres 13.2 Camada de ozônio 13.3. 
Efeito  Estufa  13.4.  Poluição  13.4.1  Poluição  Ambiental  14.  Legislação  ambiental  14.1  A 
legislação de proteção ambiental 14.2. A lei 9.605, de crimes ambientais, de 12FEV1998 14.3. 
Resolução 018/88 14.4. O CONOMA 15. Trânsito e cidadania 15.1 o Indivíduo 15.2 Grupo 
Social 16. Relações interpessoais 17.Diferenças individuais 17.1.Supervalorização da máquina 
17.2.Inversão  de  valores  17.3.Falta  de  controle  emocional  17.4.Egoísmo  17.5.Descaso  a 
normas e regulamentos 17.6.Falta de domínio aos impulsos indesejáveis 17.7.Uso inadequado 
dos  mecanismos  de  ajustamento  17.8.Falta  de  planejamento 
17.9.Desconhecimento/descumprimento 17.10.Desrespeito aos direitos alheios.

BIBLIOGRAFIA
Apostila de Direção Defensiva do Departamento Estadual de Trânsito – 

DETRAN/PA ou no site www.detran.pa.gov.br item educação

PRIMEIROS SOCORROS
1.Acidentes.2.  No atendimento as emergências 2.1 intervenção de leigos 

2.2 reconhecimento de uma emergência 2.3 como decidir ajudar 2.4 a sinalização do local 2.5 
chamar o resgate 2.6 avaliação da vítima 2.7 atender a vítima 2.8 sequestro emocional 2.9 
avaliação do cenário 3. significado de primeiros socorros 4 amparo legal 5 orientações gerais 
em caso de acidente

BIBLIOGRAFIA
Apostila de Primeiros Socorros do Departamento Estadual de Trânsito 

– DETRAN/PA ou no site www.detran.pa.gov.br item educação

LINGUA PORTUGUESA
Sistema  Ortográfico  Vigente:  Ortografia  vigente:  relação  letra/fonema; 

separação de sílabas e translineação; acentuação tônica e acentuação gráfica; assinalamento 
da crase; pontuação. Morfossintaxe: Regência nominal e verbal; concordância e verbal

BIBLIOGRAFIA
• FARACO & MOURA - Gramática Nova - São Paulo: Ática,1993 
• GIACOMOZZI, Gilio - Descobrindo a Gramática 8. Gilio Giacomozzi, 

Gildete Valério, Cláudia Reda Fenga - São Paulo: FTD,1992
• ANDRÉ,  Hildebrando  A.  de  -  Gramática  Ilustrada -  São  Paulo: 

Moderna,1990 
• TUFANO,  Douglas -  Estudos da Língua Portuguesa:  Gramática - 

São Paulo: Moderna, 1995 

MATEMÁTICA
Conjuntos;A) conceitos, representação, tipos de conjunto;B) pertinências, 

inclusão  e  subconjuntos;C)  operações  com  conjuntos;Numeros  Naturais;A)  sistema  de 
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numeração  decimal;B)  operações  fundamentais;C)  problemas  com  números  naturais;D) 
múltiplos  e  divisores,  mdc  e  mmc;  Frações;A)  definição,  representação,  comparação;B) 
operações  com  frações;C)  problemas  com  frações;D)  números  decimais; Razão  e 
Proporção;A)  definição,  razões  equivalentes;B)  proporção  propriedade  fundamental;C) 
propriedades  operatórias  das  proporções;D)  problemas  com  proporções  e  divisão 
proporcional;.Regra de Três;A) regra de três simples e composta;B) problemas com regra de 
três;Porcentagem;A)  razão “por cento”;  Juros Simples e Compostos;A) cálculo de juro e 
montante  simples;B)  problemas  com  juros  simples  e  compostos;Álgebra  Elementar;A) 
expressões algébricas e polinômios, valor numérico, operações e fatoração;B) equações do 1º 
e 2º graus;C) cálculo de radicais;  Triângulo e Retângulo;A) relações métricas; B) relações 
trigonométricas;  Geometria  A) triângulo, quadrilátero, circunferência e polígonos regulares;B) 
semelhança de triângulos;C) áreas e perímetros das figuras planas; D)  Área e Volume dos 
principais elementos geométricos (prisma, pirâmide, cilindro, cône e esfera).

BIBLIOGRAFIA
GIOVANNI, José r. E Bonjorno, Matemática II grau – sp ed. Ftd
NETO, Scipione di Pierro, Matemática 1° e 2° grau ed. Scipione-sp
BIANCHINI, Vissoto e Laureano, Matemática e vida. 1° e 2°, ed. Ática.

FÍSICA
Cinemática  Escalar: Conceitos  Básicos  de  Cinemática,  Móvel,  Espaço, 

Movimento  e  Repouso,  Deslocamento  Escalar,  Velocidade  Escalar  Média;  Movimento 
Uniforme,  conceito,  movimento  progressivo  e  retrógrado,  função  horária  do  espaço  do 
Movimento  Uniforme  (MU),  velocidade  escalar  relativa;  Movimento  Uniformemente  variado 
(MUV),  Equação  de  Torricelli;  Dinâmica: Princípios  da  dinâmica,  força,  força  resultante, 
equilíbrio,  leis  de Newton,  força-peso,  força de tração,  aceleração de um veículo;  trabalho, 
potência  e  rendimento;  Hidrostática:  Pressão,  hidrostática,  fluido,  densidade,  teorema  de 
STEVIN,  Experiência  de  Torricelli,  Princípio  de  Pascal,  Empuxo,  Princípio  de  Arquimedes; 
Hidrodinâmica: Escoamento Estacionário, Equação de Bernoulli, Tubo de Venturi, Vazão.
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ANEXO “B”
PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 

BM CONDUTORES E OPERADORES DE VIATURAS/2010
EXAME  DE  APTIDÃO  PROFISSIONAL  PRÁTICA  DE  DIREÇÃO  DE 

VEÍCULOS AUTOMOTORES

Nome do Candidato:
RG: CNH/Categoria:
Data: Horário
Nº FALTAS GRAVES – 3 Pontos REPETIÇÕES
01 Descontrolar-se no plano, no aclive ou no declive.
02 Entrar na via preferencial sem o devido cuidado.
03 Usar a contramão de direção.
04 Subir na calçada destinada ao trânsito de pedestre ou nela estacionar
05 Deixar de observar a sinalização da via, sinais de regulamentação, de advertência e de indicação.
06 Deixar de observar as regras de ultrapassagem, de preferência da via ou mudança de direção.
07 Exceder a velocidade indicada para a via.
08 Perder o controle da direção do veículo em movimento.
09 Deixar de observar a preferencial do pedestre quando estiver ele atravessando a via transversal na qual o 

veículo vai entrar, ou quando o pedestre não tenha concluído a travessia, inclusive na mudança de sinal.
10 Deixar a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dela.
11 Fazer incorretamente a sinalização devida ou deixar de fazê-la.
12 Deixar de usar o cinto de segurança.
Nº FALTAS MÉDIAS – 2 Pontos REPETIÇÕES
01 Executar o percurso da prova, no todo ou em parte, sem estar o freio de mão totalmente livre.
02 Trafegar em velocidade inadequada para as condições da via.
03 Interromper o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova.
04 Fazer conversão com imperfeição.
05 Usar buzina sem necessidade ou em local proibido.
06 Desengrenar o veículo nos declives.
07 Colocar o veículo em movimento sem observar as cautelas necessárias.
08 Avançar sobre o deslizamento demarcado quando da colocação do veículo na vaga.
09 Usar o pedal da embreagem antes de usar o pedal de freio nas frenagens.
10 Utilizar incorretamente os freios.
11 Não colocar o veículo na área balizada em, no máximo três tentativas.
Nº FALTAS LEVES – 1 Pontos REPETIÇÕES
01 Provocar movimentos irregulares no veículo sem motivo justificado.
02 Ajustar incorretamente o banco do veículo destinado ao condutor.
03 Não ajustar devidamente os espelhos retrovisores.
04 Apoiar o pé no pedal da embreagem com veículo engrenado e em movimento
05 Engrenar as marchas de maneira incorreta.
06 Utilizar incorretamente os instrumentos do painel.
FALTAS/PONTOS ACUMULADOS PARECER FINAL ASSINATURA

I – GRAVES (3X)

=

II– MÉDIAS  (2X)

=

III– LEVES   (1X)

=

APTO

INAPTO

FALTOU

Examinador 1:

_______________________________________________________________________________________
Boletim Geral nº 066 de 12ABR2010 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág. 533

mailto:ajg@bombeiros.pa.gov.br


______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Examinador 2:

Candidato:

OBSERVAÇÕES:

Respeitosamente,

MANOEL SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Diretor de Pessoal do CBMPA
(Ref. Nota nº 19/2010 – DP)

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

1 - ATO DO PODER EXECUTIVO
LEI N° 7.391, DE 7 DE ABRIL DE 2010
Acrescenta os §§ 3º e 4º ao art. 76, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 

1994 e dá outras providências.
A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  PARÁ  estatui  e  eu 

sanciono a seguinte Lei:
 Art. 1° O art. 76 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, passa a vigorar 

acrescido dos seguintes parágrafos:
“Art. 76 ..............................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo,  ou em comissão, perceberá 

indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de 
um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias.  

§ 4º A indenização será calculada com base na remuneração do mês em 
que ocorrer a exoneração”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO, 7 de abril de 2010.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31642 de 09/04/2010)

LEI N° 7.393, DE 7 DE ABRIL DE 2010
Dispõe  sobre  a  manutenção  de  elevadores  em  edifícios  residenciais  e 

comerciais e dá outras providências.
A  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO  DO  PARÁ  estatui  e  eu 

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de habitação 

coletiva, comerciais e de serviços públicos ou privados, deverão ser submetidos à manutenção 
semestral,  de acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo  órgão 
federal competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.

§ 1º V E T A D O
§  2º  Consideram-se  órgãos  competentes  para  fiscalizar  a  manutenção 

semestral de que trata o “caput” deste artigo:
I - os órgãos de defesa civil;
II - V E T A D O
III - V E T A D O
Art. 2° V E T A D O
Art. 3° V E T A D O
Art.  4°  A  empresa  prestadora  do  serviço  de  manutenção  de  elevadores 

deverá fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico da manutenção programada para 
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cada edificação,  no  qual  constarão todos  os  procedimentos  específicos para a  marca e  o 
modelo do equipamento correspondente, bem como a periodicidade do serviço a ser prestado, 
e ainda:

I  -  utilizar,  obrigatoriamente,  em seus serviços  de reparo e manutenção, 
componentes originais ou fabricados por firmas que mantenham controle de qualidade;

II  -  emitir,  a  cada  visita  de  manutenção,  certificado  de  revisão  em que 
constará prazo de validade e termo de garantia relativa ao serviço prestado, afixando-o no 
interior do elevador, em local que permita sua leitura pelos usuários.

Art. 5º A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis pelo edifício 
estão obrigados a providenciar todos os reparos e todas as substituições consideradas como 
essenciais à segurança do elevador, sob pena de sua interdição.

Art. 6º O não cumprimento do disposto nesta Lei implica:
I - a interdição do elevador;
II - V E T A D O
III - V E T A D O
Art. 7º V E T A D O
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
PALÁCIO DO GOVERNO, 7 de abril de 2010.
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31642 de 09/04/2010)

MENSAGEM Nº 018/10-GG - Belém, 7 de abril de 2010.
Excelentíssimo Senhor
Deputado DOMINGOS JUVENIL
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
Local
Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados,
Venho comunicar a Vossas Excelências que, nos termos do art. 108, § 1º, 

da Constituição Estadual, resolvi vetar parcialmente, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei 
nº  134/08,  de 10 de março de 2010,  que “Dispõe sobre a manutenção de elevadores em 
edifícios residenciais e comerciais e dá outras providências”.

Em que pese a relevância do Projeto de Lei em causa, que visa a promover 
a  segurança  e  a  incolumidade  das  pessoas  que  utilizam elevadores  elétricos  em edifícios 
residenciais,  comerciais  e  outros,  impõe-se  o  veto  parcial  ao  mesmo,  dada  a 
inconstitucionalidade dos dispositivos a seguir mencionados:

Com efeito, o § 1º do art. 1º estabelece que a manutenção dos elevadores 
será realizada por empresas prestadoras de serviço habilitadas pelo órgão fiscalizador estadual 
competente e registradas junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Em complemento, o inciso II do § 2º do art. 1º aponta o Corpo de Bombeiros 
Militar  como  Órgão  Estadual  competente  para  fiscalizar  a  manutenção  semestral  dos 
elevadores.

Referidos dispositivos do Projeto de Lei em causa, de origem parlamentar, 
padecem de inconstitucionalidade, pois conferem a órgão estadual a atribuição de habilitar as 
empresas prestadoras do serviço e de fiscalizar  o cumprimento da obrigação imposta pela 
proposta de lei,  no que não respeitam a cláusula constitucional de reserva de iniciativa  do 
Chefe do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria, conforme previsto no art. 105, inciso 
II, alínea ”d”, da Constituição Estadual, que assim estabelece:

“Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:
.........................................................................................
II - disponham sobre:
..........................................................................................
d) criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da 

administração pública.”
De outro lado, o inciso III do § 2º do art. 1º indica os órgãos fiscalizadores 

de  obras  municipais  como  competentes  para  fiscalizar  a  manutenção  semestral  dos 
elevadores,  no  que invade matéria  de competência  legislativa  municipal  para  dispor  sobre 
assuntos de interesse local e para organizar e prestar os serviços locais, malferindo a regra 
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definidora dessa competência, disposta no art. 30, incisos I e V, da Constituição Federal, e 
atraindo a incidência de veto.

O art.  2º  comete aos Conselhos Regionais  de Engenharia,  Arquitetura e 
Agronomia a atribuição de registro dos contratos de manutenção de elevadores, com o que 
invade a competência da União para legislar sobre atribuições de autarquias federais, expondo-
se ao veto. 

Cabe-me, ainda, referir a necessidade de opor veto ao art. 3º do Projeto de 
Lei em pauta, que ao regular a responsabilidade civil e criminal em caso de descumprimento da 
lei, invade a competência legislativa privativa da União para dispor sobre direito civil e direito 
penal,  definida no art. 22, inciso I,  da Constituição Federal.  Diante do veto ao  caput,  ficam 
prejudicados os incisos I e II do citado dispositivo.

Impõe-se,  de  igual  modo,  o  veto  aos  incisos  II  e  III  do  art.  6º,  pois 
estabelecem multa em números de salários mínimos, o que é vedado pelo art. 7º, inciso IV, da 
Carta Federal, ao tempo em que criam penalidade sem critérios para a sua exeqüibilidade.

Por fim, cumpre-me, ainda, vetar o art. 7º do Projeto de Lei, pois ao impor 
ao Poder Executivo prazo para a regulamentação da proposta, incide em ofensa ao princípio da 
separação dos Poderes do Estado, enunciado pelo art. 2º da Constituição Federal.

            Estas,  Senhor  Presidente,  Senhoras  Deputadas,  Senhores 
Deputados, são as razões que me levaram a vetar o § 1º, do art. 1º, o § 2º, incisos II e III, do 
art. 1º, o art. 2º, o art. 3º, os incisos II e III do art. 6º e o art. 7º do Projeto de Lei em causa, as 
quais ora submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31642 de 09/04/2010)

MENSAGEM Nº 016/10-GG - Belém, 7 de abril de 2010.
Excelentíssimo Senhor
Deputado DOMINGOS JUVENIL
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Local
Senhor Presidente,
Senhoras Deputadas,
Senhores Deputados,
Venho comunicar  a  Vossas  Excelências  que,  nos  termos do  artigo  108, 

parágrafo 1º, da Constituição Estadual, resolvi vetar, por inconstitucionalidade, o Projeto de Lei 
nº 60/08, de 9 de março de 2010, que “Institui normas para a prestação de contas de viagens 
internacionais de membros do Poder Executivo, e dá outras providências.”

Conquanto  reconheça  a  elevada  intenção  do  legislador,  de  promover  a 
transparência  e  o controle  dos atos que menciona,  o  Projeto  de Lei  ressente-se de vícios 
formais e materiais que justificam a oposição de veto integral com fundamento nas seguintes 
razões:

1.  O Projeto  de Lei,  em seu  artigo  1º,  obriga  os  agentes políticos  e  os 
servidores públicos do Poder Executivo a prestar contas diretamente à Assembléia Legislativa, 
de viagens ao exterior,  em missão oficial  ou para estudo, no prazo de 15 (quinze)  dias do 
retorno à sede. Referida prestação de contas deve observar os itens descritos nos incisos I a 
VII do artigo 1º da proposição legal.

O Projeto de Lei sob enfoque padece de vício de iniciativa, pois sendo de 
origem parlamentar, regula matéria afeta aos servidores públicos e seu regime jurídico, o que 
compreende seus direitos e obrigações, no que não observa a iniciativa reservada do Chefe do 
Poder Executivo para dispor sobre tal matéria, incidindo em clara ofensa ao artigo 105, inciso II, 
alínea “b”, da Constituição Estadual, que assim dispõe:

“Art. 105. São de iniciativa privativa do Governador as leis que:
.........................................................................................
II - disponham sobre:
.......................................................................................
b) servidores públicos do Estado, seu regime jurídico (...)”.
Portanto, face ao vício formal antes demonstrado, impõe-se o veto integral à 

proposição, restando prejudicada a aplicabilidade dos demais dispositivos.
2.  Não bastassem as razões apontadas acima, cumpre mencionar que o 

Projeto de Lei ressente-se também de vício material, pois promove indevida transferência, à 
Assembléia Legislativa,  de competência constitucionalmente atribuída às Cortes de Contas, 
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qual seja, a fiscalização ordinária das despesas e demais atos do Poder Executivo, como se vê 
do  artigo  71,  incisos  I  e  II,  da  Constituição  Federal,  dispositivos  estes  de  observância 
obrigatória pelos Estados-Membros, e por essa razão reproduzidos na Carta Estadual, em seu 
artigo 116, incisos I                 e II:

“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante  parecer  prévio  que  deverá  ser  elaborado  em  sessenta  dias  a  contar  de  seu 
recebimento;

II  -  julgar  as  contas  dos  administradores  e  demais  responsáveis  por 
dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao Erário Público.”

“Art.  116.  O  controle  externo,  a  cargo  da  Assembléia  Legislativa,  será 
exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:

I  -  apreciar  as contas prestadas anualmente pelo  Governador,  mediante 
parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento;

II  -  julgar  as  contas  dos  administradores  e  demais  responsáveis  por 
dinheiros, bens e valores públicos da Administração Direta e Indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas  e  mantidas  pelo  Poder  Público  Estadual  e  as  contas  daqueles  que 
derem  causa  à  perda,  extravio  ou  outra  irregularidade  de  que  resulte  prejuízo  ao  Erário 
Público.”

Portanto,  considerando que o modelo  constitucional  insere a fiscalização 
dos atos em questão na competência do Tribunal de Contas do Estado, perante o qual são 
ordinariamente  prestadas  as  contas  dos  agentes  políticos  de  cada  órgão  e  ente  da 
administração pública estadual, inclusive da Chefia do Poder Executivo, e considerando que 
tais preceitos são de observância obrigatória pelos Estados-Membros, em face do disposto no 
parágrafo único do artigo 75, combinado com o artigo 25, caput, ambos da Carta Federal, tem-
se  que  tais  parâmetros  não  estão  sujeitos  à  modificação  pela  via  do  processo  legislativo 
ordinário estadual.

Ademais,  a  proposta  de  lei  afigura-se  discriminatória,  de  vez  que  a 
obrigação de prestação de contas nela prevista dirige-se unicamente ao Poder  Executivo,  não 
se  estendendo 

aos  demais  Poderes,  no  que  incorre  em  ofensa  ao  princípio  da 
independência  e  harmonia  dos  Poderes  do  Estado,  previsto  no  artigo  2º  da  Constituição 
Federal.

3.  Por  último,  relativamente  ao  artigo  2º  da  proposição  em  pauta,  que 
pretende tipificar o descumprimento ao artigo 1º como hipótese legal configuradora de crime de 
responsabilidade, impõe-se, de igual modo, o veto por inconstitucionalidade. 

Com efeito, a matéria relativa ao direito penal é arrolada na competência 
legislativa privativa da União, a teor do que dispõe o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, 
compreendendo-se  nesta  seara  a  definição  e  tipificação  de  crimes  comuns  e  de 
responsabilidade.

Neste  sentido  orienta-se  a  jurisprudência  do  Colendo  Supremo  Tribunal 
Federal, consolidada na ementa da Súmula nº 722, a seguir transcrita:

“Súmula  722.  SÃO  DA  COMPETÊNCIA  LEGISLATIVA  DA  UNIÃO  A 
DEFINIÇÃO  DOS  CRIMES  DE  RESPONSABILIDADE  E  O  ESTABELECIMENTO  DAS 
RESPECTIVAS NORMAS DE PROCESSO E JULGAMENTO.”

Portanto, ao descrever hipótese de crime de responsabilidade, o Projeto de 
Lei sob enfoque tratou de matéria de competência legislativa privativa da União, incidindo em 
contrariedade  ao  artigo  22,  inciso  I,  da  Constituição  Federal  e  negativa  ao  princípio  da 
repartição das competências adotadas pela Lei Maior.

Estas, Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, são 
as razões que me levaram a vetar integralmente o Projeto de Lei  em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação de Vossas Excelências.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado
(Transc. do DOE nº 31642 de 09/04/2010)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
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______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

1 - HOMOLOGAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SINDICÂNCIA
Analisando  os  Autos  da  Sindicância  procedida  por  determinação  do 

Comando do 4° GBM – Santarém, por meio da portaria nº  002/2009, de 29SET2009, cujo 
encarregado foi o CAP QOBM LUIS  CLÁUDIO REGO DOS SANTOS, que teve por escopo 
apurar o fato ocorrido no serviço do dia 22SET2019, quando por volta das 19:00 horas, no 
transcorrer de uma ocorrência de incêndio na Empresa Brasil Pisos Industria de Artefatos de 
Madeira LTDA, vitimou fatalmente o SUBTEN BM SEBASTIÃO FONSECA DE ANCHIETA e 
lesionou o SD BM SALATIEL FARIAS DE ARAÚJO, em conseqüência de uma queda durante 
às atividades de combate a incêndio.

RESOLVO
1)  Homologar  a  conclusão  a  que  chegou  o  oficial  encarregado  da 

Sindicância de que os fatos apurados não configuram indícios de crime de natureza militar e 
comum,  e  tampouco  transgressão  da  disciplina  Bombeiro  Militar,  em  decorrência  da 
caracterização do um acidente em ato de serviço, com gradiente de riscos elevados derivado 
de um evento que ensejou tomada de decisão em tempo crítico durante o combate a incêndio 
em plano elevado.

2) Sugerir por propositura do oficial encarregado da sindicância a promoção 
“Post Mortem” com base nos autos da sindicância por se tratar de um ato com ação extrema e 
heróica do Subten BM Sebastião Fonseca de Anchieta, que perdeu a vida durante o estrito 
cumprimento do dever legal. 

3)  Publicar  em  Boletim  Geral  a  presente  homologação  de  solução  de 
Sindicância. Ao Ajudante Geral adoção das providências necessárias;

4) Ao Diretor de Pessoal para processar todas as informações necessárias 
e confeccionar minuta de portaria e encaminhar ao Senhor Comandante Geral do CBMPA, 
para deliberação de possível promoção ‘Post Mortem” do Subten BM Anchieta.

5) Arquivar os Autos da Sindicância 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, 30 de março de 2010. 

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 Cmt Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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