
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 06 DE MAIO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 082

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 07 DE MAIO DE 2011 (SÁBADO)

Superior de Dia TCEL BM GOUVEIA
Supervisor de Área MAJ BM BENJÓ

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ADALMILENA
2º Turno: CAP BM VARELA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM PACHECO
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FURTADO

SERVIÇO PARA O DIA 08 DE MAIO DE 2011 (DOMINGO)
Superior de Dia TCEL BM ORLANDO
Supervisor de Área MAJ BM SILVIO FEITOSA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ARTHUR
2º Turno: CAP BM ALFARO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DONZA
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FIGUEIREDO

SERVIÇO PARA O DIA 09 DE MAIO DE 2011 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM ANDREI
Supervisor de Área CAP BM LELIS

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM DAVI
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM NOVAES

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2011

“DESATIVAÇÃO DO SISTEMA DE BOMBAS DE SUCÇÃO DO N/M GRÃO PARÁ I”
1 – FINALIDADE: 
Estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao serviço de. “Desativação do Sistema 

de Bombas de Sucção do N/M Grão Pará I”

3 – REFERÊNCIAS:
Diretrizes do Comando Operacional;

4 – UBM ENVOLVIDA:
1º SGMAF
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5- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:
EVENTO:  ““Desativação do Sistema de Bombas de Sucção do N/M Grão Pará I”Desativação do Sistema de Bombas de Sucção do N/M Grão Pará I”;
LOCAL: N/M Grão Pará I;
DATA: A partir do dia 17 de abril de 2011;

6 – ATRIBUIÇÕES:
a) A BM/1:
I- Deverá realizar providenciar planilha para pagamento de Jornada Extraordinária.
b) CMT do 1° SGMAF:
• Deverá disponibilizar 01(uma) Guarnição para realizar missão.
• Deverá remeter a 1ª Seção do COp, a escala nominal do efetivo empregado, para 

confecção da escala extraordinária.
c) AJUDÂNCIA GERAL
II- Deverá providenciar a publicação da presente Ordem de Serviço em Boletim Geral;
Belém, 13 de abril de 2011.

Zanelli Antônio Melo Nascimento– TCel QOBM
Sub Cmt Operacional COP

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

1 – LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 04MAIO2011.
Ao  SUBTEN  BM  VALDECY  PONTES  CHAVES,  da  AJG/QCG,  05  (cinco)  dias  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 09MAIO2011.

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 035/2011 - COJ.
INTERESSADO: 1º SGT BM Max Robledo da Silva.
ORIGEM: Diretoria de Pessoal do CBMPA.
ASSUNTO:  Solicitação  de  auxílio  fardamento  em  virtude  da  homologação  do 

regulamento de uniformes da Corporação ocorrida através do Decreto nº 1.875 de 04 de setembro de 2009.
ANEXO:  Ofício  nº 289/2011  –  DP,  Requerimento  de  auxílio  fardamento,  Cópia  do 

Decreto nº.1875/2009

EMENTA:  AUXÍLIO  FARDAMENTO.  HOMOLOGAÇÃO  DO  REGULAMENTO  DE 
UNIFORMES ATRAVÉS DO DECRETO N.º 1.875 DE 04 DE SETEMBRO DE 2009.

LEGISLAÇÃO MILITAR ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. 

I – INTRODUÇÃO
DOS FATOS E DA CONSULTA:
O Ilmº  Diretor de Pessoal do CBMPA encaminhou à Comissão de Justiça o requerimento 

de auxílio fardamento do 1º  SGT BM Max  Robledo da Silva para fins de elaboração de parecer jurídico 
quanto à legalidade do pedido, tendo em vista a homologação do regulamento de uniformes da corporação  
ocorrida por intermédio do Decreto nº 1.875 de 04 de setembro de 2009, bem como o precedente normativo 
nº 115 do Tribunal Superior do Trabalho.

O 1º SGT BM  Max Robledo da Silva requereu à Diretoria de Pessoal da Corporação 
auxílio  fardamento  no  valor  de  03  (três)  soldos  em  virtude  das  mudanças  ocasionadas  pelo  Decreto 
1.875/09 que aprovou o regulamento de uniformes do CBMPA. Ressalta em seu requerimento que o seu 
salário tem princípios protetores que são irredutibilidade, impenhorabilidade e intangibilidade, bem como 
aduz que o Tribunal Superior do Trabalho já firmou jurisprudência sobre o assunto em questão através do 
precedente normativo nº 115.
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II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
DO DIREITO:
O precedente normativo número 115 do Tribunal Superior do Trabalho determina seu 

fornecimento gratuito de uniformes, desde que exigido seu uso pelo empregador. Vejamos:
PRECEDENTE NORMATIVO Nº 115
Uniformes (positivo)
Determina-se o  fornecimento gratuito  de  uniformes,  desde que  exigido seu uso pelo 

empregador.
A Constituição Federal de 1988 é clara ao dispor de forma específica sobre os bombeiros 

militares,  os diferenciando das demais espécies de servidor  público,  empregado público ou empregado 
privado, expondo que:

SEÇÃO III
DOS MILITARES DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)
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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

§ 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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de  
15/12/98)

A necessidade de utilização de uniforme para o militar não é uma exigência  do seu 
empregador,  mas sim uma condição de procedibilidade de identificação da própria instituição perante a 
sociedade, mostrando-se como premissa básica para que o bombeiro possa se identificar e assumir todos 
os direitos e deveres inerentes à sua profissão. 

Os órgãos da Justiça do Trabalho, quais sejam, o Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
os Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e os juízes do Trabalho tem como competência o julgamento das 
causas oriundas das relações de trabalho, sendo que os Juízes do Trabalho formam a primeira instância da  
Justiça do Trabalho e suas decisões são apreciadas em grau de recurso pelos TRTs. Já o TST, dentre 
outras atribuições, zela pela uniformidade das decisões da Justiça do Trabalho.

O princípio da legalidade não trata-se apenas de seguir as leis, mesmo porque todos são 
submetidos  a  elas.  Trata-se  de  um  princípio  aplicado  diretamente  na  administração  pública.  O  texto 
constitucional dispõe categoricamente o seguinte entendimento:

CAPÍTULO VII
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos  

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá  aos princípios de legalidade, impessoalidade,  
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional  
nº 19, de 1998)

(…)
Assim, no âmbito particular, é lícito fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, já no campo da 

administração  pública  este  princípio  adota  conotação  totalmente  oposta,  sendo  permitido  fazer  apenas 
aquilo  que  a  lei  determina,  não  podendo,  sob  pena  de  responsabilização  administrativa  e/ou  penal,  o 
administrador  público  inovar  sem que sua  conduta  esteja  previamente  definida  e  amparada por  lei.  O 
princípio basilar da legalidade significa estar a administração pública, em toda a sua atividade,  presa aos 
mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de 
seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que exceda ao âmbito demarcado 
pela lei, é injurídica e expõe-se à anulação. 

Torna-se  evidente  a  vontade  do  legislador  de  delimitar  os  campos  de  ação  do 
administrador, que como se vê, é bem menor que o do particular. De fato, este pode fazer tudo que a lei  
permite e tudo que a lei não proíbe; aquele só pode fazer o que a lei autoriza e, ainda assim,  quando e 
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como autoriza.
É inegável que o princípio da legalidade assume significado muito especial para o Direito 

Administrativo, visto que constitui o pilar de toda ordem jurídica nacional, revelando-se elemento de garantia 
e segurança jurídica. A partir dai, deve o administrador público conscientizar-se de que não age em nome 
próprio, mas sim em nome da coletividade, representando uma garantia aos administrados, pois qualquer 
ato da administração pública somente terá validade de acordo com a lei, representando desta forma um 
limite para atuação do Estado. 

A lei nº 4.491 de 28 de novembro de 1973, que institui novos valores de remuneração 
dos Policiais Militares, prevê no parágrafo único do artigo 4º o seguinte:

Parágrafo Único - O soldo do policial-militar é irredutível, não estando sujeito à penhora,  
seqüestro ou arresto, exceto nos casos especificamente previstos em Lei.

A  aludida  lei  estipula   os  casos   em que o  bombeiro  militar  tem direito  ao  auxílio 
fardamento:

SEÇÃO VI
DO FARDAMENTO
Art. 79 - O policial militar ao ser declarado Aspirante a Oficial, ou promovido a terceiro 

(3°) sargento, faz jus a um auxílio para aquisição de
 uniforme no valor de três (3) vezes o soldo de sua graduação.
Parágrafo Único - Idêntico direito assiste aos oficiais nomeados e aos que ingressarem 

nos quadros da PMPA no posto de segundo (2°) tenente.
Art. 80 - Ao Oficial, subtenente e sargentos PM, que o requerer quando promovidos, será 

concedido um auxílio correspondente ao valor de um (1) soldo do novo posto ou graduação para aquisição 
de uniforme.

§ 1° - A concessão prevista neste artigo será feita mediante despacho em requerimento 
do policial-militar ao seu Comandante.

§ 2° - O auxílio referido neste artigo poderá ser requerido novamente se o policial-militar 
permanecer mais de 4 (quatro) anos no mesmo posto ou graduação.

Percebe-se desta forma que existe legislação militar específica prevendo as situações 
em que o bombeiro terá direito a auxílio fardamento, em rol  taxativo,  o que não nos abre espaço para  
interpretação extensiva, mas somente restritiva, visto tratar-se de exceção.

Mesmo tratando-se de lei antiga, é necessário que se atente para o Decreto-Lei nº 4.657, 
de 4 de setembro de 1942, denominado como Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.(Redação 
dada pela Lei nº 12.376, de 2010), que nos esclarece:

Art.  2º   Não  se  destinando  à  vigência  temporária,  a  lei  terá  vigor  até  que  outra  a 
modifique ou revogue.  

IV – CONCLUSÃO  
DO PARECER:
Ante o exposto, esta Comissão de Justiça chega as seguintes conclusões:
1- O Bombeiro militar é tratado constitucionalmente como militar estadual, diferenciando-

se das demais espécies de servidores públicos, empregados públicos etc, sendo regidos por legislação 
específica adequada às peculiaridades das instituições castrenses.

2- A corporação possui legislação específica que estipula em rol taxativo as condições 
em que o militar faz jus ao auxílio fardamento.

3- Assim, o parecer é contrário ao pleito do requerente, por falta de previsão legal para 
justificar tal auxílio por parte da Administração Pública. 

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 02 de maio de 2011.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o Parecer.
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JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Homologo o presente Parecer.
Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DA DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO.

PORTARIA Nº 07, DE 19 DE ABRIL DE 2011.
ANEXOS: 
Parte snº/2011 do 3º SGT BM RAIMUNDO SÁVIO LOBATO DE SOUZA- 4º SGBM/I.
Cópia autêntica nº 13/2011- B/1 – 4º SGBM/I.
 Ofício nº 96/2011 – Gabinete do Comando do 4º SGBM/I.

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuiçóes legais, e tendo tomado conhecimento dos fatos narrados na documentação anexa, onde no dia 
25 de março de 2011, a viatura ABT-04, em uma ocorrência de corte de árvore colidiu com galhos de uma 
árvore que havia caido, devido a problemas no freio, sendo observado após a colisão que houve vazamento  
de água no motor, provavelmente atingindo o radiador da viatura.

RESOLVE:
Art. 1º – Determinar  a abertura de Inquérito Técnico, a fim de apurar às circunstâncias 

dos fatos referentes aos danos causados na viatura ABT-04.
Art. 2º – Nomear o 1º TEN QOEBM CLERISON LIMA DA COSTA, como encarregado do 

Inquerito Técnico, delegando-vos para esse fim às atribuições que me competem.
Art. 3º – O encarregado deverá observar às orientações formalizadas pór meio do ofício  

nº 1671/2008- JME, 
Art. 4º – Estabelecer o prao de 30 (trinta) dias corridos para conclusão dos trabalhos, em 

conformidade com a legislação vigente.
Art. 2º – Registre-se, publique-se e cumpra-se.

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

PORTARIA Nº 08, DE 20 DE ABRIL DE 2011.
ANEXO: 
Ofício nº 05, de 13 de abril de 2011 – IT.

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de suas 
atribuiçóes legais,  e  tendo tomado conhecimetno do fato  narrado no Ofício  nº  05/2011- IT,  referente  a 
solicitação de sobrestamento de Inquérito Técnico instaurado por meio da portaria nº 05, de 28FEV2011 – 
DAL, tendo como encarregado o 2º TEN QOBM NATANAEL BASTOS FERREIRA.

RESOLVE:
Art.  1º  –  Sobrestar  no  período  de  15ABR2011  a  15MAIO2011,  o  Inquérito  Técnico 

instaurado pela portaria nº 05/2011 – DAL, para reabertura imediata no dia 16MAIO2011.
Art. 2º – Publique-se em Boletim  Geral, registre-se e cumpra-se.

CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS – TEN CEL QOBM
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA

2 – OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO
OFÍCIO  Nº  42/2011  –  DO  EXÉRCITO  BRASILEIRO  –  TIRO  DE  GUERRA  – 

CASTANHAL/PA.
Versa o presente expediente sobre agrdecimento de apoio prestado.
Ao cumprimentá-lo, agradeço o apoio prestado pela Banda de Música da corporação, 

que  abrilhantou  às  solenidades  do  dia  1ºMAR2011  (Matrícula  dos  Atiradores)  e  19ABR2011  (Dia  do 
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Exército).
Informo-vos  também,  que  sem  este  grande  apoio  prestado  às  solenidades  não 

alcançariam o sucesso obtido.

SERNEI HOCH – Subten
Comandante do Tiro de Guerra

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 193 DE 04 DE MAIO DE 2011.
O Comandante Geral do CBM/PA, no uso das atribuições que lhe são conferidas e; 
Considerando o previsto no Art. 34 § 1º 3º da Lei nº 5.731, de 15 de dezembro de 1992. 
Considerando a necessidade de estabelecer a subordinação administrativa das Seções 

Bombeiro Militar do CBM/PA, localizadas nos aeroportos administrados pela INFRAERO, conforme termo de 
convênio em vigor.

RESOLVE
Art. 1º - Fica subordinada administrativamente ao 11º Sub Grupamento Bombeiro Militar 

a 1ª Seção Bombeiro Militar;
Art. 2º - Fica subordinada administrativamente ao 5º Grupamento Bombeiro Militar a 2ª 

Seção Bombeiro Militar;
Art. 3º - Fica subordinada administrativamente ao 9º Grupamento Bombeiro Militar a 3ª 

Seção Bombeiro Militar;
Art. 4º - Fica subordinada administrativamente ao 4º Grupamento Bombeiro Militar a 4ª 

Seção Bombeiro Militar;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se;
Art.  6º -  Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – REFERÊNCIA ELOGIOSA

O TEN CEL QOBM Ajudante Geral do CBMPA, no uso da competência que lhe confere 
art.25 e inciso VII do art. 26, combinados com o art. 72, inciso I do art. 73 e § 2° do art. 74, da Lei Estadual  
6833 de 13 de fevereiro de 2006 (CEDPMPA), ora em vigor no CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O 1º TEN BM DAVI ABRAHÃO MORAES SOARES, do QCG, por ter  doado sangue 

voluntariamente à pessoa necessitada, no banco de sangue do Centro de Hemoterapia e Hematologia do 
Pará – HEMOPA. Ato de amor à vida que enobrece a Corporação. INDIVIDUAL.

2 – SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os autos de Processo Administrativo Disciplinar simplificado, procedido por 

derterminação deste comando, por meio da portaria nº 03, de 01NOV2010 – 2º GBS/GSE, cujo presidente 
foi o 2º TEN QOBM JAIRO SILVA OLIVEIRA, que teve por escopo apurar o motivo pelo qual o SD BM 
ARTUR DIEGO DIAS SOARES, ter faltado aos expedientes nos dias 09, 10, 11, 12, 13 e 17 de agosto de  
2010, e também não ter atualizado o pecúlio.

RESOLVO:
1) Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, pois o fato apurado 

não apresenta indícios de crime de natureza militar e civil, e sim transgressão da disciplina por parte do SD 
BM ARTUR DIEGO DIAS SOARES.
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2) Não concordar com a suspensão do PADS, conforme solicitação de seu defensor 
legal, tendo em vista que o mesmo estava presente em todas às inquirições de testemunhas, além disso 
não foi deixado de oferecer a ampla defesa e do contraditório nas formas do art. 5º , LIV CF/88. Assim, 
concorrendo o transgressor às providencias preliminares descritas no art. 106, parágrafo único do Código de 
Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA.

3) Punir com 02 (dois) dias de DETENÇÃO, O SD BM ARTUR DIEGO DIAS SOARES,,  
pois consta nos autos a comprovação das infrações disciplinares e as provas testemunhais no bojo do 
processo  ratificam o  fato,  além disso  o  militar  não  apresentou  justificativas  plausíveis  pelas  faltas  dos 
expedientes e de não ter atualizado seu pecúlio, assim infringindo com essa conduta o disposto no art. 17, 
inciso X e art. 37, incisos XXXIV, XXVIII, XLIII e L da Lei Estadual nº 6.833, de 13FEV2006, do Código de  
Ética e Disciplina da PMPA, ora em vigor para o CBMPA.

4) Encaminhar as duas vias dos autos do PADS à Assistência do Subcomando Geral 
para análise e providências cabíveis.

5) Publicar em Boletim Interno a presente Solução de PADS. Ao chefe da DPRH para 
providências.

Belém/PA, 27 de dezembro de 2010.

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

3 – PUNIÇÃO DISCIPLINAR
O CAP QOBM Comandante do 2º GBS/GSE, no uso da competência que lhe confere o 

art. 26, inciso VIII da Lei Estadual 6833 de 13 de fevereiro de 2006 (CEDPMPA), ora em vigor no CBMPA,  
resolve:

PUNIR:
O SD BM ARTUR DIEGO DIAS SOARES,  do  2º  GBS/GSE,  com 02  (dois)  dias  de 

DETENÇÃO, ter faltado aos expedientes nos dias 09, 10, 11, 12, 13 e 17 de agosto de 2010, e também não  
ter atualizado o pecúlio com suas informações pessoais, como endereço completo e telefone. Ao ser dado o 
direito de ampla defesa e do contraditório por meio de Processo Administrativo Disciplinar  Simplificado, 
instaurado por meio da portaira nº 03, de 01NOV2010 – 2º GBS/GSE, não apresentou provas plausíveis que 
justificassem tal ato, infringindo com seu procedimento o disposto no art.  17, inciso X e art.  37, incisos 
XXVIII,  XXXIV,  XLIII  e L da Lei  Estadual  nº  6.833,  de 13 de fevereiro  de 2006,  do Código de Ética e 
Disciplina da PMPA ora em vigor para o CBMPA. Transgressão leve. Permanence no comportamento BOM.

(Fonte: Nota snº/2011 – 2º GBS/GSE)

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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