
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
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AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 17 DE MAIO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 089

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 18 DE MAIO DE 2011 (QUARTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM HAYMAN
Supervisor de Área MAJ BM BENTES

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM JÂNIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM HÉLIO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FIGUEIREDO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATAS DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - TAF

A) Nos dias nove e dez do mês de março do ano em curso, no Estádio Municipal de  
Breves, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e no Tiro de Guerra do Exército, no Município de 
Breves, esteve reunida a Comissão Aplicadora do Teste de Aptidão Física- TAF, para fins de promoção para 
o dia 21 de abril de 2011, conforme resultado abaixo mencionados:

POSTO/NOME NOTA FINAL SITUAÇÃO
Maj BM Luis Mário das Neves Figueiredo 7,95-MB APTO

Nada mais havendo a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai assinada pelo 
MAJ PM Ruy Fernando Menezes Cintra -Presidente da Comissão e por mim Asp.Of. PM Antônio dos Anjos  
Barbosa Júnior – secretário da Comissão Aplicadora do TAF, do 9º BPM, que a lavrei.

MAJ PM Ruy Fernando Menezes Cintra
Presidente da Comissão

Asp.Of. PM Antônio dos Anjos Barbosa Júnior
Secretário

B)  Aos  três  dias  do  mês  de  março  do  ano  de  dois  mil  e  onze,  nesta  Cidade  de  
Cametá/PA, a partir das oito horas, esteve reunida a Comissão Especial para aplicação do Teste de Aptidão 
Física- TAF, a fim de avaliar fisicamente os Oficiais do Quartel do 9º SGBM/I- Cametá, que se encontram 
com  interstício completo para promoções previstas para o dia 21 de abril de 2011, conforme relação abaixo:

POSTO/NOME NOTA/CONC. SITUAÇÃO
CAP BM Raimunndo Manoel de J. Quaresma de Miranda 8,75-MB APTO
1º TEN BM João Batista Freitas Garcia 8,00-MB APTO
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Nada mais havendo a registrar, dou por encerrada a presente ATA, que vai assinada pelo 
MAJ PM Franklin Roosevelt. Wanzeler Fayal, Cap PM Ailton José Silva de Freitas e pelo Cap PM Maurício  
de Melo Mendes Monteiro.

MAJ PM Franklin Roosevelt. Wanzeler Fayal
Presidente da Comissão

Cap PM Ailton José Silva de Freitas
Membro

Cap PM Maurício de Melo Mendes Monteiro
Membro

C) Ao primeiro, dois, três e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e onze, pela 
parte da manhã, na Escola Superior de Educação Física, a Comissão Aplicadora do Teste de Aptidão Física  
dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará que estão no quadro de acesso para promoção prevista  
para o dia 21 de abril de 2011, nomeada através do BG nº 019 de 27 de janeiro de 2011, conferiram e cons-
tataram os seguintes resultados: 

POSTO/NOME NOTA/CONC. SITUAÇÃO

TCEL BM Manoel Silva de Freitas 8,61/MB APTO

TCEL BM Hegésipo Donato Teixeira Júnior 7,49/B APTO

TCel BM Mário da Conceição Morais Filho 9,55/MB APTO

TCEL BM Marco Antônio Gomes 8,17/MB APTO

TCEL BM Antônio Ulisses Lopes de Oliveira 7,01/B APTO

TCEL BM Nahum Fernandes da Silva 6,25/R APTO

MAJ BM Cláudio Antônio da Silva Cavalcanti 9,24/MB APTO

MAJ BM Idbas Filho dos Santos Ribeiro Atestado Médico

MAJ BM Luis Fernando Cajango Pereira 9,55/MB APTO

MAJ BM José Augusto Farias de Almeida 9,45/MB APTO

MAJ BM Sérgio Nonato Brito de Souza 8,03/MB APTO

MAJ BM Cláudio Fernando Tavernard Trindade 10/E APTO

MAJ BM Francisco Cantuária Moutinho Júnior FALTOU

MAJ BM Augusto Sérgio Lima de Almeida 7,85/B APTO

MAJ BM Hayman Apollo Gomes de Souza 8,5/MB APTO

MAJ BM Roger Ney Lobo Teixeira 7,3/B APTO

MAJ BM José Ribamar Silva de Freitas 9,95MB APTO

MAJ BM Paollo Schmullermann Cipriano de Oliveira 5,75/R APTO

MAJ BM Alexandre Costa do Nascimento 7,6/R APTO

MAJ BM Carlos Alberto Sarmanho da Costa 8,5/MB APTO

MAJ BM André Luis Novaes de Almeida INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

MAJ BM Luis Mário da Neves Figueiredo FALTOU

MAJ BM Márico Vinicius de Lima Pereira INAPTO  CONF.  ATA DE  INSP.  DE 
SAUDE Nº 004/11 - POLIBOM

MAJ BM Marcos Victor Lima Norat 9,6/MB APTO
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MAJ BM José Gedalberto Lessa Lisboa 8,53/MB APTO

CAP BM Olímpio Augusto Coelho de Oliveira 8,91/MB APTO

CAP BM Raimundo Reis Brito Júnior 8,22/MB APTO

CAP BM Márcio Elais Frances Brito 8,7/MB APTO

CAP BM Raimundo Manoel de Jesus Quaresma de Miranda FALTOU

CAP BM Alessandro Zell de Araújo 9,7/MB APTO

CAP BM Ananias de Albuquerque Amaral 8,4/MB APTO

CAP BM Adailton Francelino de Souza 7,96/B APTO

CAP BM José Carlos da Silva Farias 10/E APTO

CAP BM Laércio Corrêa Palheta 8,97/MB APTO

CAP BM Evaldo Bastos Ferreira Inapto (Ata nº 04/2011-POLIBOM)

CAP BM Jaime Rosa de Oliveira FALTOU

CAP BM Afonso dos Santos Souza 8,35/MB APTO

CAP BM Marlon Francês Brito 9/MB APTO

CAP BM Marcus Fabiano Costa Sarquis 8,3/MB APTO

CAP BM Marcos Roberto Costa Macêdo 8,8/MB APTO

CAP BM Odivan Fernandes da Conceição 8,8/MB APTO

CAP BM Ney Tito da Silva Azevedo FALTOU

CAP BM Alessandre Elias Francês Brito 9,4/MB APTO

CAP BM José Raimundo Lélis Pojo 8,4/MB APTO

CAP BM Carlos Augusto de Oliveira Ribeiro Inapto (Ata nº 04/2011-POLIBOM)

CAP BM Elias de Lima Rocha 7,25/B APTO

CAP BM Luis Cláudio da Silva Farias FALTOU

CAP BM Christian Vieira Costa INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

CAP BM Eduardo Celso da Silva Farias 9,64/MB APTO

CAP BM Roberto Carlos Pamplona da Silva 7,76/B APTO

CAP BM Jorge Edísio de Castro Teixeira INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

CAP BM Charlyston Wytting Cardoso da Silva 9,6/MB APTO

CAP BM João José da Silva Júnior 9,2/MB APTO

CAP BM Helton  Charles Araújo Moraes FALTOU

CAP BM Antônio Bentes da Silva Filho INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

CAP BM Valtencir da Silva Pinheiro 8,65/MB APTO

CAP BM Jaime de Aviz Benjó 8,74/MB APTO

CAP BM Silvio Sandro Barros Feitosa 9,67/MB APTO

1º TEN BM Orlando Farias Pinheiro 9,15/MB APTO

1º TEN BM Fabrício da Silva Nascimento FALTOU

1º TEN BM Jairo da Silva Oliveira ATESTADO MÉDICO

1º TEN BM Alle Heden Trindade de Souza 7/B APTO
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1º TEN BM Fábio Cardoso de Moraes INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

1º TEN BM Ana Paula Tavares Pereira INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

1º TEN BM Hélio da Silva Almeida 7,11/B APTO

1º TEN BMWillian Rogério Souza da Silva 9,6/MB APTO

1º TEN BM Ricardo Leno Anaisse Pereira 9,05/MB APTO

1º TEN BM Pablo Cruz de Oliveira 8,9/MB APTO

1º TEN BM Girlene da Silva Melo INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

1º TEN BM Luiz Roan Rodrigues Monteiro 8,8/MB APTO

1º TEN BM Carlos Augusto Silva Souto 8,09/MB APTO

1º TEN BM Paulo Cezar Vaz Júnior FALTOU

1º TEN BM Charles de Paiva Catuaba FALTOU

1º TEN BM Hugo Cardoso Ferreira INAPTO. (ATA nº004/11 - POLIBOM)

1º TEN BM Michela de Paiva Catuaba 8,82/MB APTA

POSTO/NOME NOTA/CONC SITUAÇÃO
TCEL BM Francisco de Assis Carvalho da Silva 8,75/MB APTO

TCEL BM Fernando Augusto Corrêa de Miranda 9,6/MB APTO

CAP BM José Carlos Costa do Rêgo 6,52/R APTO

1º TEN BM Osimá Campos de Oliveira 7,48/B APTO

1º TEN BM Emmanuel Zacarias Dias Filho 7,61/B APTO

1º TEN BM João Batista Freitas Garcia FALTOU

1º TEN BM Jânio Gomes da Rocha 7,37/B APTO

2º TEN BM Mario Augusto Silva Donza 8,77/MB APTO

2º TEN BM Maurício Augusto Nazário de Moraes 8,8/MB APTO

2º TEN BM Jorge Max Lopes de Oliveira 9,55/MB APTO

2ºTEN BM Santino Contes Louzeiro FALTOU

2º TEN BM Marcelino Pereira de Souza 7,4/B APTO

2º TEN BM Jair Nazareno Barbosa da Silva 8,2/MB APTO

Asp. Of. BM Karen Paes Diniz Gemaque 6,55/R APTO

Asp. Of. BM José Ricardo Sanches Torres 8,99/MB APTO

POSTO/NOME NOTA/CONC. SITUAÇÃO
MAJ BM Cássio Murilo Coelho Corrêa Inapto (Ata nº 04/2011-POLIBOM)

MAJ BM Emanuel José Santos Duarte 8,62/MB APTO

MAJ BM Adir Guimarães de Farias Inapto (Ata nº 04/2011-POLIBOM)
(Fonte: Ofício nº 31/2011 - CPO)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
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A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 - ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 188 DE 11 DE MAIO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas na Lei nº 6. 910, de 02 de outubro de 2006.

RESOLVE:
Art 1º- Exonerar das respectivas funções do CBMPa, os oficiais abaixo mencionados.
I – Comandante do 1º Grupamento Bombeiro Militar/Belém – Cel QOBM HEGÉSIPO 

DONATO TEIXEIRA JUNIOR;
II  – Chefe da 4ª  Seção do EMG – TEN CEL QOBM  HAYMAN APOLO GOMES DE 

SOUZA;
III – Assessor Técnico – TEN CEL QOBM LUIZ FERNANDO CAJANGO PEREIRA;
IV – Membro da Comissão Permanente de Licitação – CAP QOBM FRANCISCO DA 

SILVA JUNIOR;
V – Ajudante de Ordens – CAP QOBM CILÉA SILVA MESQUITA;
VI – Comandante da 4ª Seção Bombeiro Militar/Santarém - 2º TEN QOBM  KLEISON 

DANYEL DE SOUSA SILVA. 

Art 2º - Nomear para as respectivas funções do CBMPa, os oficiais abaixo mencionados.
I - Assessor Técnico – Cel QOBM HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR;
II - Comandante do 1º Grupamento Bombeiro Militar/Belém - TEN CEL QOBM HAYMAN 

APOLO GOMES DE SOUZA;
III  -  Chefe da 4ª  Seção do EMG – TEN CEL QOBM  SÉRGIO NONATO BRITO DE 

SOUZA;
V  -  Membro  da  Comissão  Permanente  de  Licitação  –  CAP  QOBM  CILÉA SILVA 

MESQUITA;
VI – Ajudante de Ordens - CAP QOBM ANDRÉ LUIZ NOBRE CAMPOS;
VII - Comandante da 4ª Seção Bombeiro Militar/Santarém - CAP QOBM FRANCISCO 

DA SILVA JUNIOR;
VIII  –  Sub  Comandante  da  4ª  Seção  Bombeiro  Militar/Santarém  -  2º  TEN  QOBM 

KLEISON DANYEL DE SOUSA SILVA. 
Art  3º  -  Tornar  sem  efeito  a  nomeação  do  2º  TEN  QOBM  FERNANDO  VARELA 

CAMARINHA na função de Subcomandante da 4ª SBM/INFRAERO – Santarém constante na Portaria nº 
175, de 28ABR2011, publicado no BG nº 079, de 3MAIO2011.

Art  4º  -  Esta  Portaria  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Adoção como parâmetros do SSP/PA a Portaria Interministerial nº 4.226 de 31/12/2010
Número de Publicação: 231178

RESOLUÇÃO Nº 166 /11-CONSEP
EMENTA: Adoção como parâmetro orientador ao Sistema de Segurança Pública - das 

diretrizes estabelecidas pela Portaria Interministerial nº 4.226 de 31/12/2010. 

O Conselho Estadual de Segurança Pública – CONSEP, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe confere o Art. 4º, da Lei nº 5.944/96, alterada por Leis Posteriores, c/c os Art. 2º e 8º, inciso  
VII e 17, incisos I, II, IV e XX do Regimento Interno, homologado pelos Decretos nº 1.555/96 e nº 0294/03,  
respectivamente, e
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CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu 
artigo 4º,  incisos II e IV, a prevalência dos direitos humanos e a busca da Paz, como princípios orientadores  
das relações internacionais;

CONSIDERANDO o  que  dispõe  o  Código  de  Conduta  para  os  Funcionários 
Responsáveis pela aplicação da lei , adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas na sua Resolução  
34/169, de 17 de dezembro de 1979;

CONSIDERANDO que  os  princípios  que  orientam  a  política  estadual  de  segurança 
pública têm como norteador o estímulo a uma cultura de paz;

CONSIDERANDO  que  o  Relatório/Parecer  da  Conselheira  Dra.  Ana  Celina  Bentes 
Hamoy,  representante  do  CEDECA/EMAUS,  recebeu  aprovação  unânime  dos  membros  do  Colegiado, 
presentes no Plenário do CONSEP, na 224ºª Reunião Ordinária realizada no dia 27 de abril de 2011. 

RESOLVE
Art.1º Adotar como parâmetro orientador ao Sistema de Segurança Pública do Estado do 

Pará,   as diretrizes estabelecidas pela Portaria Interministerial nº4.226 de 31 de dezembro de 2010, que 
estabelece as regras sobre o uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança Pública.

Art  2º- Determinar que as Corregedorias   das Instituições integrantes do   Sistema de 
Segurança  Pública,  em  conjunto  com  a  Ouvidoria  do  SSP,  construam  documento  balizador  de 
acompanhamento  e  regulação  sobre  as  diretrizes  estabelecidas  na  Portaria  Interministerial,  com 
apresentação ao Colegiado do CONSEP,  para apreciação e julgamento  no  prazo de 45 dias a contar da 
publicação desta Resolução.

Art. 3º- Caberá ao Instituto de Ensino de Segurança Pública do Estado do Pará,   após 
aprovação do documento referido no artigo primeiro, elaborar texto orientador sobre as diretrizes e normas  
de aplicação da referida Portaria no Estado do Pará e divulgue a todos os integrantes do Sistema, assim 
como, utilize em processos de formação realizados pelo Instituto aos agentes do Sistema de Segurança 
Pública.

Art.4º- Determinar a Secretaria Executiva do CONSEP que remeta cópia da Portaria e da 
presente Resolução,  aos  Comandos  das  Guardas  Municipais  existentes no Pará, com convite para uma 
 discussão, junto com este Colegiado,  para adoção das diretrizes por essas  Corporações. 

Art.5º-  Esta  Resolução  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as 
disposições em contrário.

Plenário do CONSEP, em  11  de  maio  de  2011.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Secretário de Estado de Segurança Pública
Presidente do CONSEP
(Fonte: DIÁRIO OFICIAL Nº. 31914 de 13/05/2011)

2 - COMISSAO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº29/2011
INTERESSADO: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ASSUNTO:  PROCESSO LICITATÓRIO-NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO-

PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E FLUVIAIS
ANEXO: PROCESSO Nº 62/2011. Total de 32 folhas.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO  ELETRÔNICO. 
PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TERRESTRES E FLUVIAIS 
PARA O CBMPA.

I - DA CONSULTA: 
A CAPITÃ QOBM SAMARA CRISTINA ROMARIZ DE CARVALHO, chefe da seção de 

contratos e convênios do CBMPA, solicitou ao Diretor de Apoio Logístico do CBMPA,  TEN CEL. QOBM 
REIS, através do Ofício nº 003/2011, a aquisição de passagens aéreas, terrestre e  fluvial para o CBMPA, 
justificando tal necessidade, devido ao deslocamento dos militares para o interior do Estado, para outras 
localidades do Brasil e exterior
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A Comissão de Justiça se manifesta através de parecer jurídico acerca da minuta de 
Edital e Contrato, anexa na modalidade Pregão na forma eletrônica, nos termos da Lei Federal nº 10.520 de 
17 de julho de 2002.

II - DOS FATOS:
Foi solicitado parecer jurídico quanto ao Edital do Pregão Eletrônico de nº 04/2011 e a 

minuta do contrato, estabelecido entre as partes contratantes e contratadas.
O ofício nº161/2011/DAL-CBMPA, datado de 08 de abril de 2011, elaborado pelo Diretor 

de  Apoio  Logístico  do  CBMPA  ,  TEN  CEL  QOBM  CARLOS  ALBERTO  MOREIRA REIS,  solicitou 
informações referentes à disponibilidade orçamentária no valor de R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil 
reais)  para  fornecimento  de  passagens  aéreas,  terrestres  e  fluviais  para  atender  o  deslocamento  de 
militares do Corpo de Bombeiros Militar do Pará

O ofício nº 106/2011 – DF, datado de 13 de abril de 2011, O Diretor de Finanças do 
CBMPA, TEN CEL. QOBM MANOEL SILVA DE FREITAS informou ao Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 
que existe valor disponível na atividade 4223, no valor de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) para atender 
as despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, terrestres 
e fluviais para atender o deslocamento de militares do CBMPA

III – DO DIREITO:
Acerca do tema licitação, dispõe o artigo 37, XXI da Constituição de Federal de 1988:
Art. 37 – “A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da  

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

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

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

A Lei  nº  8.666,  de 21 de junho  de 1993 que  regulamenta  o  art.  37,  inciso XXI,  da 
Constituição  Federal,  institui  normas  para  licitações  e  contratos  da  Administração  Pública  e  dá  outras 
providências. Seu artigo 1º estipula o alcance de suas normas, como veremos:

“Art. 1º-Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras,  serviços,  inclusive de publicidade,  compras,  alienações e locações no âmbito  dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.

“Parágrafo  único  -  Subordinam-se  ao  regime  desta  Lei,  além  dos  órgãos  da  
administração  direta,  os  fundos  especiais,  as  autarquias,  as  fundações  públicas,  as  empresas  
públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente  
pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Para  aquisição DE  FORNECIMENTO  DE  PASSAGENS  AÉREAS,  TERRESTRES  E 
FLUVIAIS PARA ATENDER O DESLOCAMENTO DE MILITARES DO CBMPA, é necessário a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico, prevista na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,mais especificamente no 
art 2º- §1º, que foi o diploma legal que estendeu a modalidade de licitação Pregão a todas as esferas da 
Federação, passando a ser aplicável no âmbito da União, Estados, DF e Municípios, consoante ementa da 
Lei.

Obedecendo ao que dispõe o artigo 1º do referido diploma legal, essa modalidade de 
licitação destina-se à aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, devendo 
adotar como critério de julgamento o maior desconto. É importante saber que não é o pregão que é por 
maior desconto e sim o item, pois em um mesmo pregão poderão existir itens cujo critério de julgamento 
seja maior desconto ou menor preço da proposta. vejamos:

“Art.  1º  -  Para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  poderá  ser  adotada  a  
licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos  
deste artigo, aqueles 
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cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos  
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

O parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 10.520/2002 prevê a possibilidade de ser realizado 
o pregão por meio de eletrônico ao dispor:

“Art. 2º - (VETADO)”.
“§  1º -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  por  meio  da  utilização  de  recursos  de  

tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica”.
Nesse sentido temos ainda a Lei Estadual nº 6.474, de 06 de agosto de 2002, a qual  

Institui,  no  âmbito  do  Estado  do  Pará,  nos  termos  do  art.  37,  inciso  XXI,  da  Constituição  Federal, 
modalidade  de  licitação  denominada  pregão,  para  aquisição  de  bens  e  serviços  comuns,  e  dá  outras 
providências.

“Art.  1º  -  Para aquisição de bens e serviços comuns,  o Estado poderá adotar,  
preferencialmente, licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei”.

“§ 1º - Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo,  
aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetiva e concisamente definidos  
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado”.

“Art. 2º - Pregão é a modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços  
comuns, promovida no âmbito do Estado, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em  
que a disputa pelo fornecimento é feita por meio de propostas de preços escritas e lances verbais  
em sessão pública”.

“Parágrafo  único  -  Poderá  ser  realizado  o  pregão  utilizando-se  recursos  de  
tecnologia da informação, nos termos de regulamentação específica a ser posteriormente editada”.

O texto legal que regulamenta a modalidade pregão eletrônico é o Decreto nº 5.450/2005 
que em seu artigo 1º, parágrafo único e artigo 2º, §§ 1º e 2º dispõem respectivamente:

“Art. 1o –  A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o  
disposto no § 1  o   do art. 2  o   da Lei n  o   10.520, de 17 de julho de 2002  , destina-se à aquisição de bens e  
serviços comuns, no âmbito da União, e submete-se ao regulamento estabelecido neste Decreto”.

“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da  
administração pública federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as  
empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou  
indiretamente pela União”.

“Art. 2o  -  O pregão,  na  forma eletrônica,  como modalidade de  licitação do tipo  
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita  
à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”.

“§ 1o -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns,  aqueles  cujos  padrões  de  
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de  
especificações usuais do mercado”.

“§ 2o -  Para  o  julgamento  das  propostas,  serão  fixados  critérios  objetivos  que  
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e  
do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e  de  
qualidade e as demais condições definidas no edital”.

O  pregão  eletrônico  realiza-se  mediante  disputa  à  distância,  em  sessão  pública, 
utilizando sistema que promova a comunicação pela internet.

O artigo 4º, caput do Decreto estabelece a obrigatoriedade da utilização da modalidade 
pregão para aquisição de bens e serviços comuns e o parágrafo 1º do mesmo artigo estabelece ainda que 
essa modalidade deve ser utilizada na forma eletrônica, salvo incomprovada inviabilidade. É a seguinte sua 
redação: 

“Art. 4º - Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória  
a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua forma eletrônica”.

“§ 1º - O  pregão  deve  ser  utilizado  na  forma  eletrônica,  salvo  nos  casos  de  
comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente”.

Nesse mesmo sentido dispõe o Decreto Estadual nº 2.069, de 20 de fevereiro de 2006, 
que dispõem:

“Art. 1º - A modalidade de licitação pregão, na forma eletrônica, de acordo com o  
disposto no § 1º do art. 2º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se à aquisição de  
bens e serviços comuns no âmbito do Estado e submete-se ao regulamento estabelecido neste  
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Decreto”.
“Parágrafo único - Subordinam-se ao disposto neste Decreto, além dos órgãos da  

Administração Pública Estadual direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas,  
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta  
ou indiretamente pelo Estado”.

“Art.  2º -  O pregão, na forma eletrônica,  como modalidade de licitação do tipo  
menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita  
à distância, em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet”.

“§  1º  -  Consideram-se  bens  e  serviços  comuns  aqueles  cujos  padrões  de  
desempenho  e  qualidade  possam  ser  objetivamente  definidos  pelo  edital,  por  meio  de  
especificações usuais do mercado”.

“§ 2º  -  Para o julgamento das propostas,  serão fixados critérios objetivos que  
permitam aferir o menor preço, devendo ser considerados os prazos para a execução do contrato e  
do  fornecimento,  as  especificações  técnicas,  os  parâmetros  mínimos  de  desempenho  e  de  
qualidade, e as demais condições definidas no edital”.

Assim, ratifica-se o entendimento no sentido do que o procedimento licitatório para a 
aquisição de bens e serviços comuns deve ser  feito através do pregão eletrônico.Cita-se também que 
conforme o art.5º, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, verifica-se as seguintes textuais:

ART.  5º  -A licitação  na  modalidade  de  pregão  é  condicionada  aos  princípios  
básicos da legalidade , impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade  
administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos  
princípios correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.

Parágrafo  Único:  As  normas  disciplinadoras  da  licitação  serão  sempre  
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam  
o interesse da administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

O  Pregão  eletrônico,  diferencia-se  das  modalidades  tradicionais  de  licitação,  pelo 
princípio do informalismo. Referido princípio não significa que o novo procedimento seja absolutamente 
informal; Não o é, e nem poderia sê-lo, por se tratar de atividade administrativa. Mas o legislador procurou 
introduzir  alguns métodos e técnicas compatíveis  com os modernos meios de comunicação, sobretudo 
através da informática, mas sempre respeitando o princípio da legalidade e moralidade da Administração 
Pública. 

IV – DA CONCLUSÃO:
Ante todo exposto, e com base nos autos do processo nº 62/2011 oriundo da Comissão 

Permanente de Licitação, onde foi constatada a regularidade nas Minutas que servirão como fundamento  
para seleção e posteriormente contratação da empresa para fornecimento de  DE PASSAGENS AÉREAS, 
TERRESTRES  E  FLUVIAIS  PARA  ATENDER  O  DESLOCAMENTO  DE  MILITARES  DO  CBMPA 
,solicitação  esta  feita  através  do  ofício  nº  003/2011 da SEÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DO 
CBMPA,  após  serem tomadas  as  devidas  cautelas  quanto  aos  procedimentos  legais  previstos  para  a 
licitação na modalidade pregão eletrônico e ainda pela devida inserção das exigências de caráter interno 
previstas em Lei, quais sejam:

- Demonstração da necessidade da aquisição;
- Autorização pela autoridade competente;
- Abertura de procedimento devidamente autuado e protocolado;
- Especificação do objeto a ser licitado;
- Valor estimado;
- Indicação dos recursos.
- Condições de Participação;
- Condições de Contratação;
CITA-SE TAMBÉM O ART.30  DO DECRETO Nº5.450,  DE  31  DE MAIO DE 2005:  

ART.30-O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
• JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;
• TERMO DE REFERÊNCIA;
• PLANILHAS DE CUSTO, QUANDO FOR O CASO;
• Previsão  de  recursos  orçamentários,  com  a  indicação  das  respectivas  
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rubricas;
• Autorização de abertura da licitação;
• Designação do pregoeiro e equipe de apoio;
• Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
• Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de  

registro de preços,conforme o caso;
• Parecer jurídico;
• Documentação exigida para habilitação;
• Ata contendo os seguintes registros:
LICITANTES PARTICIPANTES;
PROPOSTAS APRESENTADAS
LANCES OFERTADOS NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO;
ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO;
HABILITAÇÃO; E
RECURSOS INTERPOSTOS, RESPECTIVAS ANÁLISES E DECISÕES;
XII-COMPROVANTES DAS PUBLICAÇÕES:
Do aviso do EDITAL
I- Do resultado da licitação
II- Do extrato do contrato; e
III- Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
Entendemos que a Comissão Permanente de Licitação cumpriu todas as formalidades 

legais exigidas para o devido processamento da licitação modalidade pregão eletrônico, quanto aos atos 
preliminares internos e quanto as minutas. Tal modalidade licitatória, pregão, é obrigatória para aquisição de 
bens  e  serviços  comuns,  conforme  art.4º  do  Decreto  Federal  nº  5.450,  de  31  de  maio  de 
2005( Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras  
providências).Cumpre ressaltar por fim, que este parecer limita-se às questões jurídicas, ressalvadas as 
questões técnicas e econômicas. 

Este é o Parecer que, tendo em vista o que consta dos autos, respeitosamente, submeto  
à superior apreciação de V.Exa.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 04 de maio de 2011.

Roberta Vieira de Souza Caliari - 1º TEN.QOCBM
Membro da Comissão de Justiça

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Ratifico o Parecer.

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

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

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

PARECER Nº 034/2011 - COJ.
INTERESSADO: SD BM Hygson da Silva Rodrigues
ORIGEM: Gabinete do Subcomandante Geral.
ASSUNTO: Possibilidade de acúmulo de cargo público.
ANEXO:  Protocolo 617/2011 Subcomando Geral; Ofício nº13/2011 – Gab.Cmdº 12º 

SGBM/I e seus anexos.
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EMENTA:  SOLDADO  BOMBEIRO  MILITAR.   APROVAÇÃO  EM  CONCURSO 
PÚBLICO  ESTADUAL  PARA  O  CARGO  DE  PROFESSOR  AD-4.  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS. 
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Ilmo. Subcomandante Geral do CBMPA solicita a esta comissão de justiça  Parecer 

Jurídico acerca da possibilidade de acúmulo dos cargos públicos de soldado bombeiro militar e professor 
AD-4 da SEDUC.

A assessoria jurídica da SEDUC concluiu que há impedimento na lei para a acumulação 
remunerada dos cargos postos sob análise

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
Visando a impedir que o servidor deixe de executar suas atividades sem a necessária 

eficiência, a Constituição Federal de 1988 veda a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções 
públicas  nos  órgãos  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta,  restringindo-a  apenas  às  hipóteses 
expressamente nela indicadas no art. 37, XVI, in verbis:

Art. 37. (...)
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas.
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e sociedades controladas, 
direta ou indiretamente, pelo poder público;(...)"

É  de  se  observar  que  na  Carta  atual,  assim  como  nas  anteriores,  o  legislador 
estabeleceu a vedação e logo a seguir enumerou as exceções, em numerus clausus, não sendo possível 
uma interpretação ampliativa do dispositivo, ou seja, só é possível a acumulação dos cargos enumerados e 
nas condições ali estabelecidas.

Neste sentido,  eis o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello no Curso de 
direito administrativo, 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2005, p. 264/265:

Também para evitar abusos, veda-se a acumulação remunerada de cargos, funções ou 
empregos tanto na Administração direta como na Administração indireta ou fundacional e reciprocamente 
entre elas, conforme dispõe os incisos XVI e XVII do art. 37, ressalvadas certas hipóteses expressamente 
arroladas, desde que haja compatibilidade de horários e respeito ao teto de remuneração. A saber: a de dois 
cargos de professor; a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou  
empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Assim,  no direito  brasileiro,  a  permissão  para  acumulação  de  cargos  e  proventos  é 
estritamente destacada em  rol taxativo,  e tem como parâmetro a possibilidade de sua acumulação na 
atividade prevista somente nas hipóteses legais, ou seja, entre dois cargos de professor, a de um cargo de 
professor com outro técnico ou científico, a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde 
desde  que  sejam profissões  regulamentadas.  É  relevante  esclarecer  que  constitui  princípio  básico  de 
hermenêutica, que as normas que estabelecem exceções devem ser interpretadas restritivamente e não 
extensivamente

Há, ainda, um derradeiro argumento, de que os cargos ocupados pelos militares podem 
ser considerados como cargos técnicos ou científicos. Este argumento não apresenta respaldo. O militar é 
um especialista, treinado e preparado, antes de qualquer coisa, para a arte da guerra -  respeitadas as 
diferentes atribuições legais dos bombeiros e policiais militares, e integrantes das forças armadas - para a 
defesa da pátria, dos poderes constituídos, da lei e da ordem e em atividades administrativas e de gestão, 
ou seja, atividades meio da própria Força. Ocorre, porém, que nem todo o trabalho especializado pode ser 
considerado  técnico.  O  labor  para  ser  técnico  deve  possuir,  além de  uma especialização,  a  natureza 
científica ou artística, o que não se vislumbra na atividade militar.

A  Constituição  da  República  não  define  o  conceito  de  CARGO  TÉCNICO  OU 
CIENTÍFICO e também não há lei federal nesse sentido. Porém, O T.C.U. assim se posiciona:
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"É considerado cargo técnico ou científico, para os fins previstos no art. 37, XVI, "b", da 
Constituição Federal, aquele que requeira a aplicação de conhecimentos científicos ou artísticos obtidos em 
nível superior de ensino, sendo excluídos dessa definição os cargos e empregos de nível  médio, cujas 
atribuições se caracterizam como de natureza burocrática, repetitiva e de pouca ou nenhuma complexidade.

Desta forma, Cargo técnico ou Científico é o que exige habilitação específica de grau 
universitário (médico, engenheiro, contador, advogado, etc.) ou profissionalizante de 2º grau (técnico de 
laboratório, em contabilidade, em processamento de dados, etc.);

Ademais, utilizando como base o edital do último concurso público para admissão de 
soldados combatentes do CBM/PA, constava no edital disposto no site http://www.movens.org.br, o seguinte 
requisito:

4.  DOS  REQUISITOS  PARA  A  MATRÍCULA  NO  CURSO  DE  FORMAÇÃO  DE 
SOLDADOS BOMBEIROS MILITARES COMBATENTES (CFSD BM – 2008)

4.1 Ter concluído o ensino fundamental (antigo 1.º grau).
(...)
Assim, mesmo que o Soldado Bombeiro Militar tenha nível superior, e seja capacitado 

para o magistério, condição esta necessária para o ingresso nos quadros de professor AD-4 da SEDUC, a  
atividade militar de soldado se caracteriza em ter como requisito a conclusão do 1º grau, o que demonstra a 
falta de enquadramento com a Constituição Federal.

Vejamos outro tópico claramente definido pela Constituição federal no que diz respeito 
aos militares acumularem cargo público civil:

CAPÍTULO  II
DAS FORÇAS ARMADAS 

Art.  142. As  Forças  Armadas,  constituídas  pela  Marinha,  pelo  Exército  e  pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina,  sob a autoridade suprema do Presidente da República,  e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(…)
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)

(...)
VIII -  aplica-se aos militares o disposto no artigo 7º incisos VIII, XII,     XVII, XVIII,  

XIX, XXV, e no artigo 37, incisos XI, XIII, XIV e XV;
A simples leitura nos mostra  que ao enumerar  os direitos do Art.  37,  aplicáveis  aos 

militares,  não consta o inciso XVI, exatamente aquele que trata da acumulação remunerada de cargos 
públicos. Não cabe aqui perquirir se essa omissão foi voluntária ou não. Mesmo a interpretação sistemática 
não oferece argumentos capazes de modificar o entendimento decorrente da interpretação literal.

Este entendimento apresenta pleno enquadramento em outro dispositivo constitucional, 
qual seja:

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 restrição  imposta  no  art.  142,  §  3º,  II,  da  Constituição  da  República  deve  ser 
interpretada conjuntamente com a exceção prevista no art. 37, XVI, c, deste mesmo diploma legal. 

Embora o art. 103, VIII da Lei nº 5.251/85 traga permissão para acúmulo de cargo de 
magistério com a carreira militar, tal dispositivo não foi recepcionado pela Magna Carta, que expressamente 
prevê a obrigatoriedade de transferência para a reserva militar que tomar posse em cargo ou emprego 
público civil, sem excepcionar o magistério. Vejamos a ratificação do que acima foi exposto, doutrinária e  
legalmente:
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LEI Nº 5.251, DE 31 DE JULHO DE 1985
 (Anterior à Constituição Federal/1988)
Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá 

outras providências.
Art. 103 - A transferência para a reserva remunerada, "ex offício",verificar-se-á sempre 

que o Policial-Militar incidir em um dos seguintes casos:
(...)
VIII - Ser empossado em cargo público permanente estranho a sua carreira, cujas 

funções não sejam de magistério;
Segundo se depreende do dispositivo acima transcrito, o legislador constituinte federal 

foi  bastante  claro  ao estabelecer  que a posse do militar  em cargo ou emprego público efetivo gera a  
transferência deste para a reserva. Bem por isto, "data venia", não há cogitar da incidência na espécie das 
exceções previstas nas alíneas do art. 37, inc. XVI, uma vez que, embora este dispositivo esteja incluído no 
Capítulo que trata da Administração Pública em geral, prevalece no caso dos militares a regra específica do 
art. 142, § 3º, inc. II, a qual não estatui qualquer exceção à proibição de acumulação de cargos.

A proibição de militar acumular dois cargos públicos remunerados não deve e não pode 
ser  vista  como  uma  regra  casuística  ou  de  exceção.  Todo  o  regramento  jurídico  está  em  perfeita 
consonância com a própria natureza da profissão militar, dotada de especificidades e peculiaridades que 
exigem do militar devotamento exclusivo e disponibilidade total, sendo inconciliável a vida na caserna com 
outra atividade profissional, mesmo havendo compatibilidade de horário.

O próprio  Estatuto da Polícia Militar,  aplicável  ao Corpo de Bombeiros do Pará,  nos 
subsidia com seu texto legal, ao expor a total subordinação do militar ao seu comandante, não abrindo 
espaço para exceção de respeito a ordens diretas ou dupla subordinação, mesmo que haja compatibilidade 
de horário:

LEI Nº 5.251 DE 31 DE JULHO DE 1985.
Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Estado do Pará e dá 

outras providências.

SEÇÃO I - DA CONCEITUAÇÃO
Art. 33 - Os deveres Policiais-Militares emanam de vínculos racionais e morais que ligam 

o Policial-Militar a sua Corporação e ao serviço que a mesma presta à comunidade, e compreendem:
I -  A  dedicação integral ao serviço Policial-Militar e a fidelidade à instituição a que 

pertencem, mesmo com o sacrifício da própria vida;
Desta forma, o Supremo Tribunal Federal esclarece a estrita obediência aos preceitos 

legais, ao não vislumbrar direito líquido e certo em situações que se enquadram na súmula 266, que dispõe:

SÚMULA STF Nº 266
Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
Vejamos o brilhante posicionamento do saudoso Mestre  HELY LOPES MEIRELLES, 

segundo o qual:
"A  própria  Constituição,  entretanto,  reconhecendo  a  conveniência  de  melhor 

aproveitamento da capacidade técnica e científica de determinados profissionais, abriu algumas exceções à 
regra da não acumulação, para permiti-la expressamente quanto à cargo da Magistratura e do Magistério 
(art. 95, parágrafo único, I), a dois cargos de Magistério (art. 37, XVI, 'a'), a de um destes com outro, técnico  
e científico (art. 37, XVI, 'b'), e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com 
profissões regulamentadas (art. 37, XVI, 'c', red. EC 34/01), contando que haja compatibilidade de horários  
(art. 37, XVI)" ("in" "Direito Administrativo Brasileiro", Malheiros Editores, 30ª ed., 2005, p. 427).

III- JURISPRUDÊNCIA
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará afirma que:

Nº ACÓRDÃO: 67777 
Nº PROCESSO: 200630004197
RELATOR: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
EMENTA: PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  ACUMULAÇÃO  DE  CARGOS 

PÚBLICOS.  POLICIAL MILITAR  E  PROFESSOR.  CORREÇÃO  DE  OFÍCIO  DO  PÓLO  PASSIVO  DA 
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DEMANDA . MÉRITO.  NÃO CABE A ACUMULAÇÃO DE CARGO PRETENDIDA PELO IMPETRANTE, 
UMA VEZ  QUE A ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS  COM VENCIMENTOS SOMENTE É  PERMITIDA 
QUANDO SE TRATAR DE CARGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE.

(...)
O Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu diversas vezes a respeito de tal hipó-

tese de acumulação de cargo público, e possui precedentes no sentido de negar a possibilidade, com fulcro 
no posicionamento de que a Constituição Federal não recepcionou integralmente o Estatuto dos Policiais-
Militares da Polícia Militar do Estado do Pará.

Nº DO ACORDÃO: 65426
Nº DO PROCESSO: 200630011291
RAMO: CIVEL
RECURSO/AÇÃO: MANDADO DE SEGURANCA
ÓRGÃO JULGADOR: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
COMARCA: BELÉM
PUBLICAÇÃO: Data:01/01/2000 Cad.2 Pág.6
RELATOR: MARIA ANGELICA RIBEIRO LOPES SANTOS
Ementa: Mandado de segurança. ACumulação de cargos. Aspirante a oficial do corpo 

de bombeiros e magistério.Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 37, XVI da CF/88 aos militares. Re-
gramento específico previsto na carta constitucional.  Legislação Estadual permissiva da acumulação 
não recepcionada pela constituição. Ausência de violação a direito líquido e certo. Segurança denegada. 
I - O art. 37, XVI da CF/88, que prevê as exceções à impossibilidade de cumulação de cargos, não tem apli -
cação aos militares, sendo expressa a exclusão no art. 142, § 3º, VIII da norma constitucional; II - Embora o  
art. 103, VIII da Lei nº 5.251/85 traga permissão acúmulo de cargo de magistério com a carreira militar, tal  
dispositivo não foi recepcionado pela Magna Carta, que expressamente prevê a obrigatoriedade de transfe-
rência para a reserva militar que tomar posse em cargo ou emprego público civil, sem excepcionar o magis-
tério; III - Precedente deste Tribunal. IV - Ação mandamental denegada, por ausência de violação a di-
reito líquido e certo. Decisão unânime.

Para ratificar a análise acima exposta, vejamos o que outra jurisprudência nos proporcio-
na como precedentes para a situação em análise:

"A situação do militar tem tratamento especial em normas regenciais próprias da nossa 
Constituição. Nos termos do art. 142, inc. III e art. 42, § 1º, todos da CF, combinados com o art. 17 da Lei n.º 
5.301/69, não é lícita a acumulação do cargo de Capitão-Oficial Dentista da PMMG com a função de pro-
fessor da UNIMONTES." (TJMG, MS n.º 1.0000.00.242346-5/000, 2º Grupo de Câmaras Cíveis, Rel. Des. 
Bady Curi, j. 06/03/2002, DJ 10/04/2002.)

IV – CONCLUSÃO:
DO PARECER
Ante o exposto, esta Comissão de Justiça chega as seguintes conclusões:
1- A constituição foi clara e taxativa ao vedar a acumulação de cargos públicos, 

ocorrendo apenas as exceções contidas em seu próprio texto.
2- Embora o art. 103, VIII da Lei nº 5.251/85 traga permissão acúmulo de cargo de 

magistério  com  a  carreira  militar,  tal  dispositivo  não  foi  recepcionado  pela  Magna  Carta,  que 
expressamente prevê a obrigatoriedade de transferência para a reserva, militar que tomar posse em 
cargo ou emprego público civil, sem excepcionar o magistério

3- Assim, o parecer é  contrário à acumulação de cargos, pois existe respaldo legal 
que  ratifica  o  entendimento  de  que  ao  militar  não  é  permitida  a  acumulação  remunerada  de  cargos  
públicos . A Constituição Federal ao enumerar, de forma exaustiva, no inciso VIII, § 3º do art. 142 os direitos  
do art. 37 que se aplicam aos militares não mencionou o inciso XVI. Este dispositivo é o que disciplina a 
cumulatividade, o que demonstra, de forma clara, que o legislador subtraiu aos militares a possibilidade do 
exercício de dois cargos públicos remunerados. Esta atitude do legislador parece estar em sintonia com a 
própria natureza da profissão militar, que é extremamente dotada de especificidades e peculiaridades que 
exigem do militar devotamento exclusivo e disponibilidade total, não havendo possibilidade de se conciliar a 
vida na caserna com outra atividade profissional, mesmo que haja compatibilidade de horário. 

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 25 de abril de 2011.
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Paulo Sérgio Martins Costa - 1º TEN. QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – TCEL QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

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

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DESTE COMANDO

PORTARIA N° 214 DE  12 DE MAIO DE 2011.
O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, no uso de 

suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar, atendendo solicitação disponibilizada por 
meio  do  ofício  020/2011–  CD datado  de  05  de  maio  de  2011,  do  CAP QOBM  ÁTILA DAS  NEVES 
PORTILHO, no qual requisita a substituição de  DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do SD BM 
MÁRCIO DÊNNIS MACHADO RODRIGUES, no Conselho de Disciplina instaurado através da Portaria n° 
015/2011 – Cmdº Geral de 19 de janeiro de 2011.

RESOLVE:
Art.  1º -Substituir  o  1º  TEN  QOBM  WILLIAM ROGÉRIO  SOUZA DA SILVA,  como 

defensor dativo do Conselho de Disciplina, instaurado por meio da portaria 076/2011 Sub Cmdº Geral de 19 
de abril de 2011.

Art. 2º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o MAJ 
QOBM  MARCUS  FABIANO  COSTA  SARQUIS como  Defensor  Dativo  do  acusado,  com  o  intuito  de 
acompanhar  o  Processo,  apresentar  defesa  escrita  e  adotar  as  demais  providências  que  se  tornarem 
necessárias em favor do acusado SD BM MÁRCIO DÊNNIS MACHADO RODRIGUES,

Art.  3º -  Esta  Portaria  entrará em vigor  na data  de  sua  publicação e revogando as 
disposições em contrário.

Art. 4º -Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 215 DE 12 DE MAIO 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Comando Geral nº 299/361/03 de
05MAI2011;
Despacho do Protocolo do Sub Cmdº Geral nº 752 de 09MAI2011;
Ofício nº 018/2011 - CD, de 20ABR2011-CAP QOBM ÁTILA;
Ofício nº 019/2011 - CD, de 27ABR2011-CAP QOBM ÁTILA;

O Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil,  no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar e tendo tomado conhecimento dos fatos 
narrados no Ofício 018/2011 – CD datado de 20 de abril de 2011, referente à solicitação de sobrestamento 
do Conselho de Disciplina instaurado por meio da Portaria nº 015/2011 – Cmdº Geral de 19 de janeiro de  
2011 e  os fatos narrados no oficio 019/2011 – CD datado de 27 de abril de 2011, referente à solicitação de 
substituição de escrivão instaurado por meio da portaria 015/2011 – Cmdº Geral de 19 de janeiro de 2011 , 
tendo como presidente o CAP QOBM ÁTILA DAS NEVES PORTILHO.
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RESOLVE
Art. 1º – Sobrestar, com base no art. 265 inciso V do CPC,no período de 15ABR2011 a 

22MAI2011, o Conselho de Disciplina instaurado pela portaria nº 015/2011 – Cmdº Geral de 19 de janeiro de 
2011, para reabertura imediata no dia 23MAI2011.

Art.  2º – Substituir  o 2º  TEN QOBM  RAIMUNDO  NONATO  MOURA FILHO, como 
escrivão do Conselho de Disciplina, instaurado pela portaria 015/2011 - Cmdº Geral  de 19 de janeiro de 
2011;

Art. 3º – Nomear o 2º TEN QOBM RUBEM DOS NAVEGANTES JUNIOR, pertencente 
ao 3º GBM, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 4º – Publique-se em Boletim Geral , registre-se e cumpra-se.

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

2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL
PORTARIA Nº 086, DE 10 DE MAIO DE 2011.
ANEXOS: 
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 664, de 27ABR2011;
Ofício nº 001/2011 – SIND, de 18ABR2011, do 1°TEN QOBM FABIO.

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas em legislação peculiar, tendo tomado conhecimento do fato narrado no Ofício nº 001/2011 – 
SIND, referente à solicitação de sobrestamento da Sindicância instaurada por meio da Portaria nº 069/2011 
– Subcmdº Geral de 31 de março de 2011, tendo como encarregado o 1° TEN QOBM FABIO CARDOSO 
DE MORAES.

RESOLVE
Art.  1º - Sobrestar,  no período de 18ABR2011 a 24ABR2011,  com base no art.  265 

inciso V do CPC, a SINDICÂNCIA instaurada pela Portaria nº 069/2011 – Subcmdº Geral de 31 de março de  
2011, para reabertura imediata no dia 25ABR2011.

Art. 2º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

Mario Avelino Wanzeler de Matos – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

PORTARIA Nº 087, DE 10 DE MAIO DE 2011.
O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo  solicitação 

disponibilizada por meio do ofício nº 004/2011 – PADS, datado de 26 de Abril de 2011, do MAJ QOBM 
MARCOS ROBERTO COSTA MACÊDO, no qual requisita DEFENSOR DATIVO para exercer a defesa do 
SUBTENENTE BM JOSÉ MIGUEL SILVA MORAES no Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado 
instaurado através da Portaria n° 073/2011 – Subcmdo Geral de 11 de Abril de 2011.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 71 do CPPM e artigo 5° inciso LV da CF/88 o MAJ 

QOBM  EDIVALDO DOS  SANTOS  CARDOSO como  Defensor  Dativo  do  acusado,  com  o  intuito  de 
acompanhar  o  Processo,  apresentar  defesa  escrita  e  adotar  as  demais  providências  que  se  tornarem 
necessárias em favor do acusado SUBTENENTE BM JOSÉ MIGUEL SILVA MORAES.

Art.  2º  - Esta  Portaria  entrará em vigor  na data  de  sua publicação e  revogando as 
disposições em contrário.

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA
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PORTARIA Nº 090, DE 05 DE MAIO DE 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 625/2129, de 20ABR2011
Ofício nº 120/2010 de 18ABR2010 - MAJ QOBM Francisco Cantuária Moutinho Junior – 

CMT do 5º GBM
Termo de apresentação Espontânea de Desertor CB BM Raimundo Francisco de Souza 

Filho
Despacho do Protocolo do Subcomando Geral nº 2129, de 14SET2010
Ofício nº 330 – 5º GBM, de 08SET2010 – MAJ QOBM Francisco Cantuária Moutinho 

Junior – CMT do 5º GBM
Autos do Processo de Deserção do Indiciado CB BM Raimundo Francisco de Souza 

Filho, com 10 (dez) folhas

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais, 
tendo  tomado conhecimento  dos  documentos  em anexo,  e  no  intuito  de  apurar  a  conduta  do  CB BM 
Raimundo Francisco de Souza Filho quando faltou o serviço de comunicante do dia 28 de agosto de 2010, 
para o qual estava escalado, bem como não compareceu no dia posterior para o expediente e tornou-se 
ausente da sua unidade operacional às 00h do dia 30 de agosto de 2010, transcorrendo em seguida o prazo 
legal de 08 (oito) dias sem que o ausente se apresentasse espontaneamente ou fosse localizado.

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

(PADS)  para  apurar  todas  as  circunstâncias  dos  fatos  e  as  possíveis  transgressões  disciplinares 
disponibilizadas nos art. 37, L, LX, bem como violação aos valores militares dispostos no art. 17, X e XVII da 
Lei N° 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, podendo ser sancionado de acordo com o art. 106, parágrafo 
único, da referida Lei;

Art. 2º - Nomear o SUBTENENTE BM GILBERTO DA SILVA MADEIRO, pertencente ao 
5º SGBM/I - Marabá, como Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º - O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 
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.

MÁRIO AVELINO WANZELER DE MATOS – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

PORTARIA Nº 091, DE 10 DE MAIO DE 2011.
ANEXOS: 
Protocolo nº 719/11 de 04MAI2011;
Ofício nº 008/2011-PADS do TEN CEL QOBM MARCO ANTÔNIO
Cópias dos ofícios 051/2011 –COP e 183/2011 DAL

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições que 
lhe  são  conferidas  em legislação  peculiar  e  tendo  tomado conhecimento  do  fato  narrado  no Ofício  nº 
008/2011-PADS,  referente  à  solicitação  de  sobrestamento  do  Processo  Administrativo  Disciplinar 
Simplificado instaurado por meio da Portaria nº 056/2011 – Subcmdº Geral, tendo como presidente o TEN 
CEL QOBM MARCO ANTÔNIO GOMES.

RESOLVE
Art. 1º - Sobrestar, no período de 26ABR2011 à 23MAI2011, com base no art. 265 inciso 

V do CPC, o PADS instaurado pela portaria nº 056/2011 – Subcmdº Geral, para reabertura imediata no dia 
24MAI2011.

Art. 2º - Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.
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Mario Avelino Wanzeler de Matos – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA

3 – CONSELHO DE DISCIPLINA – PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Concedo ao CAP QOBM  ÁTILA DAS NEVES PORTILHO, do CSMV/MOP,  20 (vinte) 

dias de prorrogação de prazo para conclusão do Conselho de Disciplina – CD, instaurado por meio da 
Portaria nº 015/2011 – Cmdº Geral de 19 de janeiro de 2011, de acordo com os termos do Art.123, da Lei 
Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006. Referencia: Ofício nº 017/2011 – CD.

(Fonte: Nota nº 38/2011 – Gab. Comando Geral)

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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