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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2010 (SÁBADO)
Superior de Dia MAJ BM RIBAMAR
Supervisor de Área CAP BM AFONSO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADRIANA
2º Turno: CAP BM BAETA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM ALDIRLEY
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM ERIVALDO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

SERVIÇO PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2010 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM SILVA JUNIOR

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM SAMARA
2º Turno: CAP BM GÓES

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM JÂNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM BRUNO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM PINHEIRO

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM VINICIUS
Supervisor de Área CAP BM AUGUSTO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALESSANDRA
2º Turno: CAP BM JUNIOR

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM JORGE MAX
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM WYTTING

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 –  ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS BM 

MÚSICO 2010 – APROVAÇÃO
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez, no Centro de 

Formação, Aperfeiçoamento e Especialização “Maj BM Henrique Rubim”, deu-se por concluído o Curso de 
Formação de Sargentos BM Músicos 2010, que se realizou no período de 08 de março de 2010 a 24 de  
novembro de 2010, com uma carga horária total de 750 (setecentas e cinquenta) horas/aula, obedecendo a 
seguinte  classificação  final,  com suas respectivas  médias  finais  e  conceitos  em conformidade com as 
normas vigentes neste Centro de Ensino, foi a que segue:
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Classificação Nome Média
Final Conceito

1 ° /25 AL CFS BM MÚSICO FRANCY ROBERT ROCHA DA COSTA 9,455 MB
2 ° /25 AL CFS BM MÚSICO DORIEDSON JARDIM DA SILVA 9,436 MB
3 ° /25 AL CFS BM MÚSICO REGINALDO DE OLIVEIRA SALGADO FILHO 9,411 MB
4 ° /25 AL CFS BM MÚSICO CLAUDEMIR SALES RODRIGUES 9,341 MB
5 ° /25 AL CFS BM MÚSICO WILSIVALDO VIANA DE SOUSA 9,268 MB
6 ° /25 AL CFS BM MÚSICO MARCIO AUGUSTO BARBOSA BICHIRÃO 9,245 MB
7 ° /25 AL CFS BM MÚSICO DANIEL DOS SANTOS GURJÃO 9,129 MB
8 ° /25 AL CFS BM MÚSICO ANTÔNIO MARINALDO SILVA OLIVEIRA 9,124 MB
9 ° /25 AL CFS BM MÚSICO SANDRO COELHO DE SOUZA 9,111 MB
10 ° /25 AL CFS BM MÚSICO ELIEL RIBEIRO SOARES 8,995 MB
11 ° /25 AL CFS BM MÚSICO MANASSÉS DE SOUZA MELO 8,995 MB
12 ° /25 AL CFS BM MÚSICO ELIELSON LUIS DA SILVA PEREIRA 8,831 MB
13 ° /25 AL CFS BM MÚSICO IVANILDO JOSÉ ALVES DE SOUZA 8,801 MB
14 ° /25 AL CFS BM MÚSICO AIRTON PARAGUAI JÚNIOR 8,743 MB
15 ° /25 AL CFS BM MÚSICO IVANILDO FAVACHO PINTO LIMA 8,662 MB
16 ° /25 AL CFS BM MÚSICO JEREMIAS DE LIMA MENDES 8,629 MB
17 ° /25 AL CFS BM MÚSICO LEONARDO RAIMUNDO DE MELO MOURA 8,608 MB
18 ° /25 AL CFS BM MÚSICO MANUEL MARINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA 8,594 MB
19 ° /25 AL CFS BM MÚSICO TONY EVERTON MENDONÇA DA SILVA 8,589 MB
20 ° /25 AL CFS BM MÚSICO EDIVALDO BARROS SALES 8,561 MB
21 ° /25 AL CFS BM MÚSICO NELSON SEABRA PEREIRA 8,439 MB
22 ° /25 AL CFS BM MÚSICO SINVAL RINALDO PEREIRA MONTEIRO 8,413 MB
23 ° /25 AL CFS BM MÚSICO JOSÉ MARIA MENESES RABELO 8,358 MB
24 ° /25 AL CFS BM MÚSICO JOSENILDO DE JESUS FREITAS 8,268 MB
25 ° /25 AL CFS BM MÚSICO MÁRIO CÉZAR DA SILVA 8,034 MB

Nada mais a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai assinada pelo Sr. Maj  
QOBM Alexandre Costa do Nascimento, Comandante do CFAE e por mim, 1° Ten QOBM Leandro Henrique 
Diniz Coimbra, Chefe da Divisão de Ensino Profissional do CFAE e Supervisor do referido Curso, que a  
lavrei.

(Fonte: noite nº 63/2010 - DEI)

2 – NOTA DE SERVIÇO 07/2010- CFAE: APROVAÇÃO:
Aprovo a Nota de Serviço nº 07/2010 referente a Solenidade de Conclusão do Curso 

de Sargentos BM Músico/2010, que ocorrerá no dia 24 de novembro de 2010 (quarta- feira) às 18 horas no 
Auditório do Comando Geral do CBMPA, conforme nota BG DEI nº 62.

(Fonte: noite nº 63/2010 - DEI)

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 407 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2010.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas atribuições 

legais, e:
CONSIDERANDO o que preceitua o Art. 58 do Decreto nº4.242 de 22 de janeiro de 1986 

(Regulamento da Lei de Promoção de Praças da PMPA)  e Art. 3º, 4º item 1 e Art 7º § 1 da Lei Estadual nº 
5.250 de 29 de julho de 1985 (Lei de Promoção de Praças da PMPA), combinado com o Art 22 do Ato das 
Disposições Transitórias da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO a Ata de Conclusão do Curso de Formação de Sargentos Bombeiro 
Militar  Músicos  /2010  –  realizado  no  Centro  de  Formação Aperfeiçoamento  e  Especialização  “Maj  BM 
Henrique Rubim”, que se realizou no período de 08 de março de 2010 a 24 de novembro de 2010, com uma 
carga horária total de 750 (setecentas e cinquenta) horas/aula.

RESOLVE:
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Art. 1º – Promover à Graduação de 3º Sargento Bombeiro Militar Músico, a partir do dia 
24 de novembro de 2010, os Bombeiros abaixo relacionados:

• FRANCY ROBERT ROCHA DA COSTA
• DORIEDSON JARDIM DA SILVA
• REGINALDO DE OLIVEIRA SALGADO FILHO
• CLAUDEMIR SALES RODRIGUES
• WILSIVALDO VIANA DE SOUSA
• MARCIO AUGUSTO BARBOSA BICHIRÃO
• DANIEL DOS SANTOS GURJÃO
• ANTÔNIO MARINALDO SILVA OLIVEIRA
• SANDRO COELHO DE SOUZA
• ELIEL RIBEIRO SOARES
• MANASSÉS DE SOUZA MELO
• ELIELSON LUIS DA SILVA PEREIRA
• IVANILDO JOSÉ ALVES DE SOUZA
• AIRTON PARAGUAI JÚNIOR
• IVANILDO FAVACHO PINTO LIMA
• JEREMIAS DE LIMA MENDES
• LEONARDO RAIMUNDO DE MELO MOURA
• MANUEL MARINALDO VIEIRA DE OLIVEIRA
• TONY EVERTON MENDONÇA DA SILVA
• EDIVALDO BARROS SALES
• NELSON SEABRA PEREIRA
• SINVAL RINALDO PEREIRA MONTEIRO
• JOSÉ MARIA MENESES RABELO
• JOSENILDO DE JESUS FREITAS
• MÁRIO CÉZAR DA SILVA
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir de 24 de novembro de 2010.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Cooordenador Estadual deDefesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

2 - AMAZON COUNTRY CLUB
Senhor Comandante Geral, 

Por meio do presente, a Diretoria do Amazon Country Club agradece o apoio de Vossa 
Excelência para o 25º UNDOUKAI, realizado no dia 24 de outubro de 2010, na sede campestre deste clube.

Na  oportunidade,  informamos  que  o  sucesso  da  promogramação  deveu-se  a  essa 
colaboração, sem a qual seria muito difícil a sua realização e esperamos poder sempre contar com vossa 
colaboração em futuros eventos. 

Atenciosamente, 

Eisuke Igarashi
Presidente
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3 - COMISSÃO DEJUSTIÇA
A) PARECER Nº43/2010-COJ.
INTERESSADO: MARIO MATOS COUTINHO – 1° TEN QOBM.
ASSUNTO: 2° e 3° Qüinqüênio.    
ANEXOS: Requerimento do TEN QOBM Coutinho, Cópia do BG N° 0049 de 13MAR92; 

ofício  nº  288/Gab  Subcmdo  de  14OUT2010;  Portaria  nº  2695  de  10JUL1997;  Portaria  nº  1556  de 
14JUL1999; Portaria de Reversão ao Serviço Ativo de acordo com Diário Oficial do Estado nº 31637 de  
01/04/2010.

EMENTA: O REQUERENTE PLEITEIA 2° E 3° QÜINQUÊNIO. INDEFERIDO.
I – DA CONSULTA:
Solicita parecer sobre concessão 2° e 3° Qüinqüênio.    

II – DOS FATOS:
Analisando o documento em tela encaminhado pelo Diretor de Pessoal, o requerimento 

do  Sr. MARIO MATOS COUTINHO – 1° TEM QOBM, onde solicita parecer sobre concessão do 2° e 3° 
Qüinqüênio.

III – DO DIREITO:
Em acordo  com o  a  Lei  n°  4.491  de  28  de  novembro  de  1973,  especifica  sobre  a  

Gratificação de Temo de Serviço e da Remuneração e outros direitos. 
Art.  19  -  A gratificação  do  Tempo  de  Serviço  é  devida  ao  policial-militar  por  

quinquênio de tempo de serviço prestado.
Art.  20 -  Ao completar cada quinquênio do tempo de efetivo serviço, o policial-

militar percebe a Gratificação de tempo de serviço, cujo valor é de tantas cotas de 5% (cinco por  
cento) do soldo do seu posto ou graduação acrescido do valor das Gratificações e Indenizações  
incorporáveis, quantos forem os quinquênios.

§ 1° - O direito à gratificação começa no dia seguinte ao em que o policial-militar  
completar  cada quinquênio,  computado na  forma da  legislação vigente  e  reconhecido mediante  
publicação em Boletim da Corporação.

§ 2° - O pagamento da gratificação de que trata este artigo será efetuado mediante  
despacho favorável, em requerimento do interessado.

Art. 85 - O policial-militar na inatividade faz jús ainda, no que lhe for aplicável, aos  
direitos constantes das Seções I, II, III, IV e VII do Capítulo V do Título II desta Lei.

Igualmente, a Lei n° 5.251 de 31 de julho de 1985, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Policiais Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e da outras providencias, em seus arts. 108, 132 e 
134 comentam sobre incapacidade definitiva e do tempo contados de seu afastamento, que será contado 
como se tivesse passado no efetivo exercício  de suas funções,  computados até antes da exclusão do 
serviço ativo. 

Art. 108 - A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
I - Ferimento recebido em operações Policiais-Militares ou manutenção da ordem  

pública;
II - Enfermidade contraída em operações Policiais-Militares ou na manutenção da  

ordem pública,ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;

III - Acidente em serviço;
Art. 132 - Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia-a-dia entre  

a  data  de  inclusão  e  a  data  limite  estabelecida  para  contagem ou  a  data  do  desligamento  em  
conseqüência da exclusão do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado

Art. 134 - O tempo em que o Policial-Militar passou ou vier a passar afastado do  
exercício de suas funções, em conseqüência de ferimentos recebidos em acidentes quando em ser-
viço na manutenção da ordem pública e em operações Policiais-Militares ou de moléstia adquirida  
no exercício de qualquer função Policial-Militar, será computado como se ele o tivesse passado no  
exercício efetivo daquelas funções.
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IV – DO PARECER:
Da analise que pode ser feito sobre o pleito do requerente em consideração, face ao 

exposto e essencialmente ao disposto na Lei n ° 4.491/73 e Lei n° 5.251/85, e baseando-se no direito 
objetivo da legislação. Na qual o militar tem direito ao qüinqüênio. 

Ressaltando que o tempo de efetivo serviço é a somatória da data de inclusão até a 
reforma, com o tempo de sua reversão até a data do pedido, contando 10(dez) anos ou mais de efetivo 
serviço para ter direito ao 2° qüinqüênio e 15(quinze) anos ou mais de efetivo serviço para ter direito ao 3° 
qüinqüênio. Contudo o tempo em que permanecer na condição de reformado não conta como tempo de 
efetivo serviço.  

Outrossim, foi constatado nos assentamentos do requerente conforme certidão de 14 de 
abril de 2010, apenas a somatória de 04(quatro) anos, 02(dois) e 13(treze) dias de serviço prestado a essa 
instituição até os dias de hoje.       

Portanto indeferimos o pedido do requerente por falta de amparo legal.  
Este é o parecer. S.M.J.
Quartel em Belém-PA, 17 de novembro de 2010.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - MAJ QOBM 
Membro da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
1. Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Pubique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. A DP para providências.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Cooordenador Estadual deDefesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

B) PARECER Nº 51/2010-COJ.
INTERESSADO: 2° Ten QOABM Nazário. 
ORIGEM: Gab Cmd° - 2°GBM.
ASSUNTO: Atribuição do Quadro de Oficiais Administrativos Bombeiros Militares. 
ANEXO:
Ofício n° 393/2010 – Gab Cmd° - 2°GBM
Parte s/n°/2010 de 12 de agosto de 2010, do 2° Ten     QOABM Nazário.

EMENTA: ATRIBUIÇÕES DOS OFICIAIS DO QUADRO ADMINISTRATIVO BOMBEIRO 
MILITAR.   POSSIBILIDADE  EM  ATIVIDADES  BUROCRÁTICAS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ATUAÇÃO 
OPERACIONAL.

I – DA CONSULTA
O ilustríssimo Comandante do 2°  Grupamento Bombeiros Militar  do Estado do  Pará 

solicitou a esta Comissão de Justiça parecer jurídico para respaldar as atribuições legalmente impostas aos 
Oficiais do Quadro Administrativo, bem como impedimentos de exercício para certas funções específicas do 
quadro combatente.

II - DOS FATOS
  O 2° Ten QOABM Nazário alega que foi incluído nas fileiras da Corporação em fevereiro 

de 1993 estando atualmente com 17 anos e 05 meses de serviço. Tempo este que estEve atuando na 
graduação de Sargento e Subtenente do quadro de Combatente (QBMP-00), nas funções de Graduado de 
Dia e Comandante de Socorro nas Unidades do interior do Estado.
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Este  oficial  foi  promovido  ao  posto  de  2°  Tenente  QOABM,  após  processo  seletivo 
interno e Curso Integrado de Habilitação a Oficial realizado no IESP, e atua atualmente no 2° GBM onde 
exerce a função Coordenador do serviço de APH, Chefe da 1° Seção e concorre à escala de serviço de  
Oficial de Dia e Comandante de Socorro.

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
De acordo  com a  Lei  N°  5.731,  de  15  de  dezembro  DE 1992,  que  dispõe  sobre  a 

organização básica do corpo de bombeiros militar do Estado do Pará e dá outras providências, podemos 
extrair o seguinte:

TÍTULO III - PESSOAL
CAPÍTULO I - DO PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
ESTADO DO PARÁ
Art. 41 - O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Pará compõe-se de:
I - PESSOAL DA ATIVA:
a) Oficiais, constituindo os seguintes Quadros:
1 - Quadro de Oficiais Combatentes BM (QOBM);
2 - Quadro de Oficiais Complementar BM (QOCBM);
3 - Quadro de Oficiais de Saúde BM (QOSBM);
4 - Quadro de Oficiais de Administração BM (QOABM);
5 - Quadro de Oficiais Especialistas BM (QOEBM);
6 - Quadro de oficiais Capelães BM (QOCABM).
(...)
Art.  42  -  O  Quadro  de  Oficiais  Bombeiros  Militares  Combatentes  (QOBM)  será 

constituído pelos oficiais possuidores do Curso de Formação de Oficiais Bombeiros Militares.
(...)
Art.  45  -  Os  Quadros  de  Oficiais  de  Administração  BM (QOABM)  e  de  Oficiais  de 

Especialistas BM (QOEBM) serão constituídos pelos oficiais  oriundos da situação de praças,  mediante 
curso de habilitação.

Após o processo seletivo e o respectivo curso de habilitação de oficiais (C.H.O),  os 
praças mudam de quadro, integrando a partir daí o Quadro de Administração, que não se assemelha ao 
Quadro de Oficiais Combatentes, visto não prever o Curso de Formação de Oficiais, de longa duração, que 
qualifica os bombeiros para atuarem como comandantes nas mais diversas ocorrências de competência da 
corporação.

Atentando mais precisamente para a Lei N° 5.162-A, de 16 de outubro de 1984, que 
dispõe  sobre  o  ingresso  e  promoções  nos  Quadros  de  Oficiais  de  Administração  (QOA)  e  de  Oficial 
Especialista (QOE), podemos concluir que:

Art. 4° - Os oficiais do QOA e do QOE, destinam-se respectivamente,  aos exercícios de 
funções  de  caráter  burocrático  e  especializado no  Quartel  do  Comando  Geral,  Corpos  de  Tropa, 
repartições e demais organizações políciais-militares que, por sua natureza, não exijam Curso de Formação 
de Oficial e que não possam ou não devam ser exercidos por civis habilitados.

Art. 5° - Os Oficiais do QOA e do QOE só poderão exercer as funções específicas dos 
seus respectivos Quadros e constantes dos Quadros de Organização da Polícia Militar do Pará.

O próprio nome já diz suas funções, ou seja, atribuições de caráter administrativas.
O mesmo texto legal continua explanando que:
Art. 6° - Os Oficiais do QOA e do QOE só concorrerão às substituições nas funções 

privativas  de seus respectivos Quadros,  nos termos estabelecidos nos Quadros de Organização da 
Polícia Militar do Pará.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os Oficiais do QOA e do QOE somente poderão exercer cargo 
de chefia, quando os Oficiais subordinados forem todos desses Quadros.

Art. 7° - É vedado aos Oficiais do QOA e do QOE a transferência de um para outro 
Quadro, ou desses Quadros para qualquer outro da Polícia Militar do Pará.

Art. 8° - É vedada, também, aos integrantes do QOA e do QOE a matrícula nas Escolas  
de Formação e de Aperfeiçoamento de Oficiais.
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A finalidade da escola de formação e aperfeiçoamento de oficiais é, com a mais cristalina 
certeza, um método de se aprimorar a capacidade de atuação e comando dos oficiais nas situações que 
exijam  conhecimentos  para  controle  e  direcionamento  da  tropa  para  a  consecução  de  uma  finalidade 
bombeiro militar, e até isto foi vedado legalmente para o quadro que, reafirmando, se caracteriza como 
burocrático, destinado a serviços administrativos, e não operacionais. 

Por fim, o Decreto 4.241 de 22 de fevereiro de 1986, que regulamento para a Polícia 
Militar do Pará a Lei n° 5.162-A de 16 de outubro de 1984,  e dispõe sobre regulamentação da Lei dos 
Quadros de Oficiais de Administração (QOA) e de oficiais especialistas (QOE) e da outras providências,  
reza os seguintes preceitos:

1°  -  Fica  aprovado  o  Regulamento  da  Lei  dos  Quadros  de  Oficiais  da 
Administração(QOA) e  de oficiais  especialistas  (QOE)  da Polícia  Militar  do  Pará,  que  com este  baixa, 
assinado pelo Comandante Geral da Corporação.

REGULAMENTO DA LEI DOS QUADROS DE OFICIAIS DA ADMINISTRAÇÃO(QOA) 
E DE OFICIAIS ESPECIALISTAS (QOE) DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ

3° - Os oficiais integrantes do QOA destinam-se ao exercício de funções burocráticas, 
isto não lhes privando, de acordo com a lei, de incumbências inerentes a funções de administração, de 
atividade de instrução concernente às funções burocráticas e atividades de justiça, sem intromissão nas 
atribuições específicas ou dos demais quadros.

5° - Os oficiais do QOA e QOE, podem participar das instruções de oficiais em geral, na 
parte relativa à sua capacidade, a critério do respectivo comandante.

6° - Os oficiais do QOA e do QOE, só concorrerão às substituições de comando e chefia 
quando os oficiais subordinados diretos ou imediatos, em sua totalidade, também forem do QOA e do QOE 
ou quando na organização não existir oficial ou aspirante a oficial com curso de formação.

Parágrafo  único –  na  falta  absoluta de  oficial  ou  de  aspirante  a  oficial  numa 
organização policial militar, as suas atribuições poderão ser desempenhadas, transitoriamente, por oficial 
do QOA ou do QOE, designado pelo Chefe, Diretor ou Comandante.

Assim, resta claro que o decreto que regulamenta a lei específica do Quadro de Oficiais 
da Administração, ao prever atribuições alheias a estes oficiais, condiciona tal situação como temporária ou  
transitória, desde que seja por uma necessidade de serviço absoluta, ou seja, quando a corporação não 
vislumbrar nenhum outro meio para a solução do problema.

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça se manifesta expondo que após analisar 

tudo que foi  destrinchado acima,  concorda  com o emprego do oficial  do Quadro de Administração na 
função de oficial/fiscal de dia, com caráter meramente administrativo e burocrático referente ao quartel em 
que serve, porém é de opinião contrária à sua atuação como comandante de socorro, por considerar esta 
atividade como fim do corpo de bombeiros, ou seja, operacional, o que desvirtua o mínimo de bom senso ter 
um oficial que não possui a preparação adequada para atuar nessa situação. É clara a necessidade de 
conhecimentos altamente técnicos e especializados para que um oficial bombeiro militar possa comandar 
uma guarnição em atividade operacional, onde podemos concluir facilmente que este é o motivo que leva o 
Curso de Formação de Oficiais ser tão complexo e demorado, englobando diversas disciplinas e um lapso  
temporal  de aproximadamente 4.400  (quatro  mil  e  quatrocentas)  horas,  correspondendo a 03 anos de 
treinamento intensivo.  Desta forma, data vênia, é isso que se pode depreender dos dispositivos legais em 
análise.  

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 09 de novembro de 2010.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA - 1º TEN QOCBM
Membro da Comissão de Justiça

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Pubique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Cooordenador Estadual deDefesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

C) PARECER Nº 053/2010-COJ.
INTERESSADO:  Sd’s BM JOSÉ EDMILSON FARIAS SANTOS JUNIOR e DANILO 

BARBOSA MOURA.
ORIGEM: TEM CEL QOBM Diretor de Pessoal do CBMPA. 
ASSUNTO:  AUTORIZAÇÃO  PARA  REALIZAREM  O  CURSO  SEM  SEREM 

DESLIGADOS DA CORPORAÇÃO.
ANEXO:  Ofício  nº657  de  25AGO2010  da  Diretoria  de  Pessoal  do  CBMPA;  Of 

n°376/2010-Gab.Cmd do CFAE de 03AGO2010; Parte s/n° do SD BM EDMILSON de 27JUL2010; Edital 
n° 28/2010-SEAD/PCPA, de 23 de Julho de 2010; Edital n° 21/2010-SEAD/PCPA, de 25 de Junho de 
2010; Comunicado do Instituto MOVENS de 16 de Julho de 2010; Diário Oficial N° 31711 de 19/07/2010 
Secretaria  de  Estado  de  Segurança  Pública,  Polícia  Civil;   Diário  Oficial  N°  31719  de  29/07/2010 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Polícia Civil.  

EMENTA: EXISTE A POSSIBILIDADE DOS MESMOS PASSAREM A DISPOSIÇÃO DA 
ACADEMIA DE POLICIA CIVIL E AO IESP PARA FREQÜENTAR O REFERIDO CURSO, SENDO ESTE 
UM ATO DISCRICIONÁRIO.

I – DA CONSULTA
O Senhor Diretor de Pessoal do CBMPA encaminhou a esta COJ o Ofício nº 657 – 

Diretoria de Pessoal do CBMPA, datado de 25 de agosto de 2010, para manifestação do pedido do SD BM 
José Edmilson Farias Santos Junior de 27 de julho de 2010 e Danilo Barbosa Moura, em que estes solicitam 
afastamento temporário do serviço ativo,  para fins de freqüentar o Curso de Formação de Escrivão de 
Policia Civil do Estado do Pará. 

II - DOS FATOS
Os  Sd’s  BM  José  Edmilson  Farias  Santos  Junior  e  Danilo  Barbosa  Moura,  forma 

matriculados  nos  cursos  de  Escrivão  de  Polícia  Civil  e  Investigador  de  Policia  Civil,  respectivamente,  
conforme Portaria N° 011/2010-ACADEPOL de 28JUL2010, publicado no Diário Oficial do Estado de N° 
31719  de  29JUL2010,  por  um  período  de  02(dois)  meses,  exigindo-se  do  aluno  tempo  integral  com 
freqüência obrigatória e dedicação exclusiva, motivo pelo qual, conforme documentação em anexo, solicitam 
autorização para realizarem os referidos cursos, sem serem desligados das fileiras da corporação.       

III – DO DIREITO
A Constituição Federal de 1988 deu tratamento diferenciado aos militares, em que se 

inserem também neste contexto os militares dos Estados, dispondo que estes são regidos por lei específica, 
conforme se pode verificar nos dispositivos abaixo:

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

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

Art. 142 - OMISSIS
§ 3º - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-

lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
II  -  o militar em atividade que  tomar posse em  cargo ou emprego  público civil  

permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
18, de 1998)
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III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou 
função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao 
respectivo  quadro  e  somente  poderá,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ser  promovido  por  
antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para  
a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva,  
nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

X -  a lei  disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas,  os limites de idade,  a  
estabilidade  e  outras  condições  de  transferência  do  militar  para  a  inatividade,  os  direitos,  os 
deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas 
as  peculiaridades  de  suas  atividades,  inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de  compromissos  
internacionais e de guerra.

Verificamos que a situação dos interessados não se enquadra na situação do inciso II, 
porque ainda não tomou posse no cargo de Escrivão de Policia Civil e Investigador de Policia Civil, em que 
ambos  são  cargos  públicos  civis  permanentes,  o  que  somente  ocorrerá  após  a  conclusão  com 
aproveitamento do referido curso, se assim ocorrer, ou seja, neste momento ele não poderá ser transferido 
para a reserva.

Também não se enquadram na situação do inciso III porque, muito embora a condição 
de aluno possa ser  interpretada como temporária  esta  não é cargo,  ou  seja,  também não poderá  ser 
agregado por este motivo.

O Decreto nº 6.781, de 19 de abril de 1990, disciplinou a desvinculação do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Pará, dispondo o seguinte:

Art.  3º  -  Até  que  sejam  aprovadas  leis  específicas que  fixem  o  efetivo,  a  
organização básica, o quadro de organização e o regime jurídico do Corpo de Bombeiros Militar, este 
adotará, provisoriamente:

IV – o regime jurídico instituído pela Lei 5.251, de 31.07.85
A Lei Estadual 5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto dos Policiais Militares da PMPA, 

que também se aplica aos militares do CBMPA, acerca deste assunto, dispõe o seguinte:
Art.  70  -  Licença é a autorização para afastamento total  do serviço em caráter  

temporário, concedida ao Policial Militar, obedecidas as disposições legais e regulamentares.
§ 1º - A licença pode ser:
b) - Para tratar de interesse particular;
Art.  72  -  A  licença para tratamento de interesse particular é a autorização para 

afastamento total  do serviço, concedida ao Policial  Militar  que  contar  mais de 10 (dez)  anos de  
efetivo serviço e que a requerer com aquela finalidade.

Parágrafo - Único: A licença será sempre concedida com prejuízo da remuneração  
e da contagem de tempo de efetivo serviço.

Verificamos que os interessados não possuem mais 10 (dez) anos de efetivo serviço, 
logo, não fazem juz a este tipo de licença. Mas no mesmo diploma legal, constatamos a seguinte disposição:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar  
vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:
III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
l) Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do Estado,  

da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil
m)Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil  temporário,  não eletivo,  

inclusive da administração indireta;
Para consolidar este entendimento, citamos a parte conclusiva de um parecer jurídico 

emitido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa que torna o assunto pacífico no âmbito das forças  
armadas. O parecer foi publicado no Boletim do Exército Nr 42/2006, de 20 de outubro de 2006. Segue 
abaixo a conclusão: 

[...] 

III – CONCLUSÃO 
19. Pelo exposto,  é  do entendimento  desta  Consultoria  Jurídica,  na  esteira  de  

remansosa jurisprudência, que nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e 84 da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto  
dos Militares), bem como do art.  14, § 1º da Lei n.º 9.624/98, a aprovação de servidor militar em  
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concurso  para  provimento  de  outro  cargo  público,  na  esfera  do  Governo  Federal,  estadual,  de  
Território ou Distrito Federal, assegura-lhe o direito a afastamento temporário do serviço ativo,  para 
fins de freqüentar o respectivo curso de formação, na condição de adido, mantendo-se agregado à  
corporação de origem, inclusive, no tocante à opção pela remuneração. 20. Por fim, registramos que  
o teor deste Parecer se aplica à questão suscitada pelo Comando do Exército na forma do Ofício n.º  
112-A1.13, de 11 de maio de 2006, tratada nos autos do Processo MD n.º 60150.000285/2006-91, que  
seguem apensos aos presentes, dos quais constam às fls. 25-27 a manifestação da Secretaria de  
Organização Institucional deste Ministério – com a qual, respeitosamente, não concordamos – e a  
Informação n.º 373/COJAER/2006, que aprovou o Estudo Preparatório n.º 372/COJAER/2006 (fls. 30-
34),  em  harmonia  com  a  tese  ora  defendida.  À  apreciação  do  Senhor  Coordenador-Geral  de  
Atividades Jurídicas Descentralizadas. Brasília, 17 de julho de 2006. ÁLVARO CHAGAS CASTELO  
BRANCO Advogado da União Coordenador de Acompanhamento e Controle das Atividades Jurídicas  
Descentralizadas De acordo. À apreciação da Senhora Consultora Jurídica. Brasília, 20 de julho de  
2006.  ADRIANO  PORTELLA  DE  AMORIM  Coordenador-Geral  de  Atividades  Jurídicas  
Descentralizadas Despacho da Consultora Jurídica: 1. Aprovo, nos termos do inciso III do artigo 11  
da Lei Complementar n.º 73, de 10 de fevereiro de 1993, e no inciso III do artigo 1º do Anexo do Ato  
Regimental n.º 6, de 19 de junho de 2002, do Advogado-Geral da União. 2 Fixo o entendimento no  
sentido de que, nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e 84 da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto dos Militares),  
bem como do art.  14, § 1º da Lei n.º 9.624/98, a aprovação de servidor militar em concurso para  
provimento de outro cargo público, na esfera do Governo Federal, Estadual, de Território ou Distrito  
Federal, assegura-lhe o direito a afastamento temporário do serviço ativo, para fins de freqüentar o  
respectivo  curso  de  formação,  na  condição  de  adido,  mantendo-se  agregado  à  corporação  de  
origem,  inclusive,  no  tocante  à  opção  pela  remuneração. 3.  Encaminhe-se  a  cópia  do  presente  
Parecer  às  Consultorias  Jurídicas-Adjuntas  dos  Comandos  da  Marinha,  do  Exército  e  da  
Aeronáutica,  bem como à  Secretaria  de  Organização Institucional  deste  Ministério,  para  fins  de 
aplicação do entendimento em seus respectivos âmbitos de atuação. Brasília, 24 de julho de 2006.  
MARIANA SOARES Advogada da União 

[...] 
O art. 82, XII, XIII, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, 

acima referenciado dispõe o seguinte: 
Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço  

ativo por motivo de: 
XII - ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de  

Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil; 
XIII - ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não-eletivo,  

inclusive da administração indireta; 
Art. 84. O militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, à  

organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número,  
no lugar que até então ocupava.

O Art. 14, §1º da Lei n.º 9.624/98, de 02 de abril de 1998, também referenciado dispõe o  
seguinte:

Art.  14.  Os  candidatos  preliminarmente  aprovados  em  concurso  público  para  
provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus,  
a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que  
estiver concorrendo.

§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-
lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

IV – DO PARECER
Do estudo apresentado, em síntese, concluímos que:
1. O  Art. 72 da Lei 5.251/85, (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA), aplicável ao 

CBMPA, em que se  fundamentou  o interessado,  dispõe  que a licença para  tratamento de  interesse 
particular é a autorização para afastamento total do serviço, concedida ao Policial Militar que contar 
mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço e que a requerer com aquela finalidade. Todavia, verificamos 
que os interessados não possuem mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço, logo não fazem juz a este tipo  
de licença;
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2. A CF, Art. 142, § 3º, II e III, dispõe o seguinte:
II  -  o militar em atividade que  tomar posse em  cargo ou emprego  público civil  

permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
18, de 1998)

III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou 
função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao 
respectivo  quadro  e  somente  poderá,  enquanto  permanecer  nessa  situação,  ser  promovido  por  
antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para  
a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva,  
nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

3. Verificamos que a situação dos interessados não se enquadram na situação do inciso 
II, porque ainda não tomaram posse nos cargos de Escrivão de Policia Civil e Investigador de  Policia Civil, 
que é um cargo público civil permanente, o que somente ocorrerá após a conclusão com aproveitamento do 
referido curso, se assim ocorrer, ou seja, neste momento ele não poderá ser transferido para a reserva.  
Também não se enquadra na situação do inciso III porque, muito embora a condição de aluno possa ser 
interpretada como temporária esta não é cargo, ou seja, também não poderá ser agregado por este motivo.

4. Citamos a parte conclusiva de um parecer jurídico emitido pela Consultoria Jurídica do 
Ministério da Defesa que torna o assunto pacífico no âmbito das forças armadas. O parecer foi publicado no 
Boletim do Exército Nr 42/2006, de 20 de outubro de 2006. Segue abaixo parte da conclusão:

[...] 
III – CONCLUSÃO 19. Pelo exposto, é do entendimento desta Consultoria Jurídica,  

na esteira de remansosa jurisprudência, que nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e 84 da Lei n.º  
6.880/80 (Estatuto dos Militares),  bem como do art.  14,  § 1º  da Lei  n.º  9.624/98,  a aprovação de  
servidor militar em concurso para provimento de outro cargo público, na esfera do Governo Federal,  
estadual,  de  Território  ou  Distrito  Federal,  assegura-lhe  o  direito  a  afastamento  temporário  do  
serviço  ativo,  para  fins  de  freqüentar  o   respectivo  curso  de  formação,  na  condição  de  adido,  
mantendo-se agregado à corporação de origem, inclusive, no tocante à opção pela remuneração. 

5. Por fim, vislumbramos no art. 88, III, “l”, Lei Estadual 5.251, de 31 de julho de 1985, 
Estatuto dos Policiais Militares da PMPA, uma possibilidade de adequação para atender este caso, muito 
embora,  ousamos manifestar  entendimento diverso que passar militar  a disposição de outro  órgão não 
represente direito do militar, e sim uma prerrogativa do Administrador, ou seja, uma faculdade, por ser ato  
discricionário.  Entendemos  que  apenas  sua  agregação  decorrente  é  que  é  obrigatória,  ou  seja,  ato 
vinculado, senão vejamos:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar  
vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:
III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
l) Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do Estado,  

da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil
Face  ao  exposto,  verificamos  que  existe  a  possibilidade  dos  mesmos  passarem  a 

disposição da Academia de Policia Civil e ao IESP para frequentar o referido curso, sendo este um ato  
discricionário  de  V.  Exa.,  não representando um direito  do militar,  segundo nosso  entendimento,  salvo 
melhor juízo, e, assim sendo feito, caso o mesmos concluam com aproveitamento os referidos cursos e 
sejam empossado nos referidos cargos, estes devem ser transferidos para a reserva remunerada, sendo 
que não poderão acumular remuneração, devendo fazer opção. 

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 18 de novembro de 2010.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - MAJ QOBM 
Membro da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
1. Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Pubique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. Ao Diretor de Pessoal para providências no sentido de passar os militares à disposição 

da ACADEPOL  e IESP.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Cooordenador Estadual deDefesa Civil e Cmt Geral do CBMPA

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR

A) O CAP QOBM Comandante do 2º GBS/GSE, no uso da competência que lhe 
confere o art.  26,  inciso VII  do Código de Ética e Disciplina da PMPA,  ora em vigor no CBMPA, 
resolve:

PUNIR:
O SD BM VIVIAN ZENEIDE NEGRÃO TOBIAS, com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, por 

ter ausentado do serviço do dia 07 de julho de 2009, antes da chegada do militar que iria lhe substituir no  
serviço;  e  quando  lhe  foi  dado  o  direito  de  ampla  defesa  e  do  contraditório  por  meio  do  Processo 
Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da Portaria nº 002, de 11 de julho de 2009,  
emanada do Comandante do 2º GBS/GSE, não apresentando provas plausíveis que justificassem seus atos. 
Infrigindo com seu procedimento o artigo 37 inciso LV e LXI do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar  
do Pará, ora em vigor no CBMPA; Transgressão LEVE permancece no comportamento “BOM”.

(Fonte: Nota nº 01/2010 – 2º GBS/GSE)

O  3º  SGT  BM  ORIVALDO  NASCIMENTO  CARRERA com  04  (quatro)  dias  de 
DETENÇÃO, por ter não justificar sua ausência no serviço do dia 10 de agosto de 2010, não comunicando 
em tempo hábil ao seu superior hierárquico a impossibilidade de comparecer no quartel para montar serviço,  
e quando lhe foi dado o direito de ampla defesa e do contraditório por meio do Processo Administrativo 
Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da Portaria nº 005, de 19 de agosto de 2009, emanada do 
Comandante do 2º GBS/GSE, não apresentando provas plausíveis que justificassem seus atos. Infrigindo 
com seu procedimento o artigo 37 inciso XXVIII e L do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do  
Pará, ora em vigor no CBMPA; Transgressão LEVE permancece no comportamento “BOM”.

(Fonte: Nota nº 02/2010 – 2º GBS/GSE)

O  CB BM CARLOS  ALBERTO  PEREIRA DE ALMEIDA, com  04 (quatro)  dias  de 
DETENÇÃO, por ter faltado serviço nos dias 24 e 26 de julho de 2009, e quando lhe foi dado o direito de 
ampla defesa e do contraditório por meio do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado, instaurado por  
meio  da  Portaria  nº  003,  de  19  de  agosto  de  2009,  emanada  do  Comandante  do  2º  GBS/GSE,  não  
apresentando provas plausíveis que justificassem seus atos. Infrigindo com seu procedimento o artigo 37 
inciso L do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no CBMPA; Transgressão 
LEVE permancece no comportamento “BOM”.

(Fonte: Nota nº 03/2010 – 2º GBS/GSE)

B) O CAP QOBM Comandante do 2º GBS/GSE, no uso da competência que lhe 
confere o art.  26,  inciso VII  do Código de Ética e Disciplina da PMPA,  ora em vigor no CBMPA, 
resolve:

PUNIR:
O CB BM MARCELO OTÁVIO BARBOSA FERREIRA, RG 2243979, com 08 (oito) dias 

de DETENÇÃO, por ter se ausentado do serviço de componente da guarnição no quartel do 6º SGBM/I –  
Mosqueiro, no dia 06 de março de 2010, das 00h00 às 05h00, sem autorização da autoridade competente, e 
quando  lhe  foi  dado  o  direito  de  ampla  defesa  e  contraditório,  por  meio  de  Processo  Administrativo 
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Disciplinar Simplificado, instaurado por meio da Portaria nº 006/Gab Cmdo 6º SGBM/I – Mosqueiro, de 20 de 
abril  de  2010,  não  apresentou  provas  plausíveis  que  justificassem  seus  atos.  Infrigindo  com  seu 
procedimento o artigo 195 do CPM e os Art. 17 incisoS LV, LIX, LX, LXI, CXLIX, com atenuante do art. 35, 
incisos I e II; e agravante do art. 36, inciso II  eV da Lei nº 6833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética  
e Disciplina da Polícia Militar, ora em vigor no CBMPA.  Transgressão LEVE permancece no comportamento 
“BOM”.

(Fonte: Nota nº 07/2010 – 6º SGBM/I-Mosqueiro)

2 - CONSELHO DE DISCIPLINA
OFÍCIO Nº 001/2010 – CD

Comunico a Vossa Excelência para fins de publicação em Boletim Geral, que o Conselho 
de Disciplina a  que será submetido o  CB BM PAULINO CARNEIRO LOPES, para o  qual  este  oficial  foi  
nomeado  Presidente,  conforme  publicado  no  BG nº  190,  de  09  de  novembro  de  2010,  irá  funcionar  no 
Gabinete do Coordenador Adjunto Defesa Civil do Estado do Pará, com a respectiva reunião de instalação 
marcada para o dia 22 de novembro de 2010, às 10h.

Respeitosamente, 

AUGUSTO SÉRGIO LIMA DE ALMEIDA – MAJ QOBM
Presidente do Conselho de Disciplina

3 – ATO DO 8º GBM - TUCURUI
PORTARIA Nº 012, DE 09 DE NOVEMRO DE 2010
ANEXO:
Cópia  dos  Autos  da  Sindicância  instaurada  por  meio  da  Portaria  nº  010  de  13  de 

setembro de 2010; Cópia da Solução de Sindicância

O  Comandante  do  8º  Grupamento  Bombeiro  Militar  –  Tucuruí,  Cap.  QOBM  Helton 
Charles Araújo Morais, no uso de suas atribuições legais e com o intuito de apurar o fato no qual o CB BM 
AFONSO DE  JESUS  SANTOS  DE  CASTRO  e  os  SD's  BM ANTÔNIO  ELCID TEIXEIRA PINHEIRO, 
ANDSON JEFERSON DA SILVA SOUZA, RAFAEL ELIAS FIGUEIREDO MOREIRA e DANIEL FERREIRA 
DA  CONCEIÇÃO,  teriam  se  envolvido  em  uma  discussão  e  posterior  brigar  com  populares  que 
frequentavam o estabelecimento “Biquinhos Bar” na Vila Permanente em Tucuruí, na qual o civil RAMON 
VITOR LOPES DOS SANTOS, em tese, veio a ser atingindo por uma garrafada nas costas e se ferido,  
motivo pelo qual o pai do mesmo, CB PM MANOEL RAMOS MATIAS DOS SANTOS, registrou em Boletim 
de Ocorrência Policial denunciando o fato.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS) para apurar as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizadas 
nos incisos XCII, CXXII, CXXX, CL e § 1º do Art. 37 da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006,  
que institui o Código de Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor no CBMPA, ou outras cominações legais 
que, em razão do decorrer do processo venham a ser indicadas, podendo ser sancionado de acordo com 
art. 106, parágrafo único, da referida Lei;

Art. 2º – Nomear o Subtenente BM PEDRO DA COSTA CORRÊA, pertencente ao quartel 
do 8º GBM – Tucuruí, como presidente do PADS, dlegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – O presidente deverá observar as orientações formalizadas por meio de ofício nº 
1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;

Art. 4º – Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 5º – Publique-se em Boletim Geral, Registre-se e Cumpra-se.

HELTON CHARLES ARAÚJO MORAIS – CAP QOBM
Comandante do 8º GBM - Tucuruí
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4 – ATO DO 2º GRUPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO /GSE.
PORTARIA Nº 003 – PADS, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2010.
ANEXOS:
1. Participação especial do 2º TEN BM NATANAEL do 2º GBS/GSE, de 26 de agosto de 

2010. 
2. Memorandos nº 128, 129, 130, 131, 132, 133 e 133 de 2010.
3. Participação especial s/nº do SD BM Artur DIEGO Dias Soares de 03 de setembro de 

2010.

O  Comandante  do  Quartel  do  2º  GRUPAMENTO  DE  BUSCA  E 
SALVAMENTO/GRUPAMENTO  DE  SOCORRO  DE  EMERGÊNCIA,  no  uso  das  atribuições  legais, 
conferidas pelo Poder Disciplinar, conforme prevê na Lei nº 6.833, de 13FEV2006, e tendo conhecimento da  
parte especial anexa, e a fim de apurar o motivo pelo qual o SD BM ARTUR DIEGO DIAS SOARES, faltou 
expediente nos dias 09, 10, 11, 12, 13 e 17 de agosto de 2010, e de não ter atualizado seu pecúlio.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Determinar  a  abertura  de  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 

(PADS), para apurar todas as circunstâncias dos fatos e a possível transgressão disponibilizada no art. 17, 
incisos X, e art. 37, incisos XXXLIII e L da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e  
Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em vigor no Corpo de Bombeiro Militar do Pará, podendo ser  
sancionado de acordo com o Art. 106, parágrafo único da referida lei;

Art. 2º – Nomear o 1º TEN QOBM JAIRO SILVA OLIVEIRA, como presidente do PADS, 
delegando-lhe para esse fim, as atribuições que me competem;

Art. 3º – Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 
em conformidade com a legislação vigente;

Art. 4º – O encarregado deverá observar as orientações formalizadas por meio do ofício  
nº 1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234, de 23 de dezembro de 2008;

Art. 5º – Publique-se em Boletim Interno, e encaminhar à Assistência do Subcomando 
para análise e providências, registre-se e cumpra-se.

MÁRCIO ELIAS FRANCÊS BRITO – CAP QOBM
Comandante do 2º GBS/GSE

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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