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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 02 DE JUNHO DE 2011 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM ZANELLI
Supervisor de Área MAJ BM FRANCÊS

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLÁVIA
2º Turno: CAP BM JAIRO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM HENRIQUE
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM MARCOS LEÃO
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM CASTRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - QUADRO DE CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA MILITARES QUE ATUARÃO 

NA OPERAÇÃO VERÃO/2011 – GUARDA-VIDAS:

TAREFAS DISTÂNCIA 
MÍNIMA

TEMPO
MÍNIMO

Corrida de Tropa -------- 45 min.

Natação 100 m 02 min.

Salvamento Individual  (Reboque) e com material (Nadadeira) 50 m --------

Flutuação -------- 30 min.

2  –  CRONOGRAMA  DE  AVALIAÇÃO  PARA MILITARES  QUE  ATUARÃO  NA 
OPERAÇÃO VERÃO/2011 – GUARDA-VIDAS:

DIAS DA SEMANA HORÁRIO UBM'S TAREFAS LOCAL UNIFORME

TERÇA-�FEIRA (07/06/2011) 8h às 12h 3º GBM
2º SGBM/I
CFAE
1º SGBM/I

TAF IESP Educação Física com sunga

QUARTA-�FEIRA (08/06/2011) 8h às 12h 1º GBM
7º SGBM/I
COp
AJ GERAL

TAF IESP Educação Física com sunga

QUINTA-FEIRA (09/06/2011) 8h às 12h 1º GBS
AJ GERAL
11º SGBM/I
5ª SBM/I

TAF IESP Educação Física com sunga

(Fonte: Memorando nº 45/2001 - 3º Seção/COP)
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3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - FÉRIAS � ANTECIPAÇÃO
Conforme  solicitação  feita  por  meio  do  ofício  nº.  104/2011 � Gab.  Cmdº.  -  6º  GBM � 

Barcarena, antecipo as férias, referentes ao ano de 2010, do CAP QOBM CHRISTIAN VIEIRA COSTA, 
Subcomandante do 6º GBM � Barcarena, do mês de MAIO de 2011 para ABRIL de 2011, a contar do dia  
05ABR2011,  término no dia  04MAI2011 e devida apresentação para o  expediente  e  ou serviço no dia  
05MAI2011.  Passa a responder  pelo  Subcomando daquela  UBM o 2º  TEN QOBM ESDRAS PEREIRA 
LEMOS, acumulativamente com as funções que já exerce.

(Fonte: Nota nº 32/2011 – 1ª Seção/COP)

2 - AUTORIZAÇÃO
Conforme solicitação  manifestada  por  meio  do ofício  nº  108/2011 -� Gab.  Cmdº  � 11º 

SGBM/I, tem autorização do Comandante Operacional do CBMPA o 2º TEN QOABM ALEXANDRE CARLOS 
MONTEIRO COSTA � 11º SGBM/I, para viajar a cidade de Fortaleza-CE, no período de 27 de abril à 01 de 
maio do corrente ano, a fim de tratar de assuntos particulares. Outrossim, fica estabelecido que a referida 
viagem é sem ônus para o erário do Estado e sem prejuízo a escala de serviço do militar em sua UBM.

(Fonte: Nota nº 32/2011 – 1ª Seção/COP)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

PARECER Nº002/2011-COJ.
INTERESSADO:  DYEMES HAROLDO JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS–2° SGT 

BM.
ASSUNTO: PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO;
ANEXOS:  Instrumento  de  Procuração;  Inclusão  nas  fileiras  do  CBMPA;  Portaria 

2.007/SEAD; Boletim Geral n°178/08 e outros anexos.

EMENTA:  SOLICITAÇÃO  A  RETROAÇÃO  DA  VIGÊNCIA  DA  DATA  DE  SUA 
PROMOÇÃO  A  2°  SGT,  DE  21  DE  ABRIL  DE  2010  PARA 25  DE  SETEMBRO  2009. PARECER 
FAVORÁVEL.

I – DA CONSULTA:
O Comandante Geral encaminhou no dia 13 dezembro de 2010 para análise e parecer 

sobre a arguição do Sr. DYEMES Haroldo José Rodrigues dos Santos-2° Sgt BM, cujo objeto é a promoção  
de ressarcimento de preterição. 

II – DOS FATOS:
O Sr.  DYEMES Haroldo José Rodrigues dos Santos – 2° Sgt BM foi incluído no dia 

01FEV1994 nas fileiras da corporação, promovido a 3° SGT BM em 15 dezembro 1994, reformado no dia 30 
de outubro de 2000, e por fim revertido ao serviço ativo em 11 de junho de 2008.

 O militar foi reformado com 5 anos, 9 meses e 16 dias de interstício na graduação de 3° 
SGT. Do seu retorno ao serviço ativo até 25 de setembro de 2008, data de promoção do CBMPA, na qual foi  
preterido,  computava de interstício três meses e quatorze dias;  somando tudo seis anos e um mês de 
interstício, superior ao tempo exigido a graduação de 2° SGT.

 Com base nesta análise o militar se acha prejudicado por não ter sido promovido a 
graduação de 2° SGT na data de 25 de setembro de 2008, pois alega não haver nenhum impedimento legal. 

III – DO DIREITO:
Na Lei 5.250 de 29 de julho de 1985, que especifica os critérios para a promoção de 

Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, que subsidiariamente regula as promoções das praças no 
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CBMPA, prevê no art. 4° a modalidade de promoção por ressarcimento de promoção. Vejamos:

Art. 4º – As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) 
serão  efetuadas  visando  dar  justo  valor  à  capacidade  profissional  e  às  habilitações  especiais  dos 
graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

1) Antiguidade;
2) Merecimento;
3) Por ato de bravura, e
4) ”Post-mortem”.
§ 1º – Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e “post-mortem”;
§ 2º – As promoções por ato de bravura independerão da existência de vagas, podendo, 

ainda, serem efetuada “post-mortem”;
§ 3º – Existindo justa causa, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição;
(griffo nosso)
A Lei Estadual nº 5.251 de 31 de julho de 1985, também dispõe sobre a promoção por  

ressarcimento de preterição.
Vejamos:
ART. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antigüidade e merecimento, ou 

ainda, por bravura e "post mortem".
§ 1° - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preteri-

ção, independentemente de vagas.
§ 2° - A promoção de Policial-Militar feita em ressarcimento de preterição será efetuada 

segundo os critérios de antigüidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala 
hierárquica como se houvesse sido promovido, na época devida, pelo princípio em que ora é feita sua pro-
moção.

ART. 65 - Não haverá promoção de Policial-Militar por ocasião de sua transferência para 
a reserva remunerada ou reforma.

Voltando pra lei de promoção no art. 5°, dispõe dos requisitos necessários a promoção. 
Vejamos: 
Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e "post-mortem",  

são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:
1)  Ter  concluído,  com  aproveitamento,  até  a  data  prevista  para  encerramento  das 

alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação 
superior;

2)  Ter  completado,  até  a  data  da  promoção,  os  requisitos  de  interstício 
estabelecido nesta Lei;

3) Ter sido incluído no Quadro de Acesso (QA) de sua respectiva QPMG ou QBMG;
4) Estar classificado, no mínimo, no comportamento "Bom";
5) Ter sido julgado APTO em inspeção de saúde;
6) Ter sido aprovado no Teste de Aptidão Física;
7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º 

Sargento ou a Subtenente;
8) Ter completado os seguintes tempos de serviço arregimentado:
a) 1º Sargento 01 (um) ano;
b) 2º Sargento 02 (dois) anos;
c) 3º Sargento 04 (quatro) anos.
Parágrafo Único - Será computado como serviço arregimentado, para fins de ingresso 

em Quadro de Acesso, o tempo passado em:
a) Unidade Operacionais (PM e BM);
b) Órgão de Apoio de Ensino e Material;
Funções técnicas de suas especialidades, pelos graduados de QPMP especialistas ou 

técnicos, em qualquer Organização Policial-Militar.
(griffo nosso)
Ainda na lei de promoção, quanto ao interstício. Vejamos:
Art. 25 - Para fins de inclusão em Quadro de Acesso, a praça deverá ter completado, na 
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atual graduação, os seguintes interstícios:
1 - 1º Sargento................................. 03 (três) anos;
2 - 2º Sargento................................. 03 (três) anos;
3 - 3º Sargento................................. 06 (seis) anos.
No estatuto, no art. 111 dispõe que o militar reformado que não atingiu o limite de idade 

será submetido anualmente à inspeção de saúde. 
Vejamos o que diz a lei:
Art. 111 - O Policial-Militar reformado por incapacidade física definitiva e que ainda não  

atingiu a limite de idade estabelecido pelo artigo 103, inciso I, será submetido anualmente à inspeção de sa-
úde para fins de avaliação de seu estado clínico. Quando julgado apto, será revertido ao serviço ativo e em-
pregado na atividade meio.

IV – DO PARECER:
Com base  nos  autos,  verificamos  que  o  Sr.  DYEMES Haroldo  José  Rodrigues  dos 

Santos – 2° Sgt BM em 15 dezembro 1994 foi promovido a 3° SGT BM, no dia 30 de outubro de 2000 
reformado, e por fim revertido ao serviço ativo em 11 de junho de 2008. Não foi  promovido em 25 de 
setembro de 2008 e finalmente promovido em 21 de abril de 2009.

 E entendemos que o militar deveria ser promovido em 25 de setembro de 2008, pois 
somava de serviço ativo na graduação de 3° SGT um interstício superior a seis anos, ou seja, superior ao  
exigido por lei. E quanto à exigência do tempo arregimentado, também não haveria problema, pois satisfazia  
com sobras os dois anos exigidos por lei. 

Portanto, concluímos que o requerente faz jus ao pedido de ser promovido a graduação 
de 2° SGT, com efeito retroagindo a 25 de setembro de 2008.

 Este é o parecer. S.M.J.
Quartel em Belém-PA, 11 de janeiro de 2011.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM 
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

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

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

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

2 -  TRANSFERÊNCIA � SEM EFEITO
Torno  sem  efeito  a  transferência  do  3º  SGT  BM  ROBERTO  VASCONCELOS  DE 

CARVALHO,  do  QCG  � Belém  para  o  14ºGBM  � Tailândia,  conforme  publicação  em  BG  nº.  214,  de 
16DEZ2011, após conclusão do Curso de Vistoria Técnica (CVT).

(Fonte: Nota nº 32/2011 – 1ª Seção/COP)

3 - TRANSFERÂNCIA
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do QCG � Belém para 12º SGBM/I � Bragança
3º SGT BM ROBERTO VASCONCELOS DE CARVALHO MF: 5428424-1

Do 1º SGMAF � Belém para o QCG � Belém
3º SGT BM PAULO ROBERTO DA SILVA COSTA MF: 5162521-1
(Fonte: Nota nº 32/2011 – 1ª Seção/COP)

 Boletim Geral nº 100 de 01JUN2011 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 4



II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - RESULTADO DE INSPEÇÃO

Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 20, datda do dia 23 de 
maio de 2011, proferiu os seguintes pareceres:

SOLICITAÇÃO DE REFORMA
3º  SGT BM CARLOS  MAGNO  DA SILVA LIMA,  do  2º  GBM/Castanhal.  PARECER: 

Incapaz Definitivamente ao Trabalho Bombeiro Militar. Deve retornar dia 01JUN2011 PARA CONCLUIRMOS 
REFORMA.

CB  BM  HAMILTON  DA SILVA REIS,  do  CSMV/MOP/CEMAN.  PARECER:  Incapaz 
Definitivamente  ao  Trabalho  Bombeiro  Militar.  Deve  retornar  dia  01JUN2011  PARA  CONCLUIRMOS 
REFORMA.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
SD BM ADRIANO DA SILVA MOURA, do 4º SGBM/I-Salinópolis.  PARECER: Incapaz 

Temporariamente ao Trabalho Bombeiro Militar. Necessita de 108 (cento e oito) dias de LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DE SAÚDE PRÓPRIA, retroativo a 23ABR2011 até 08AGO2011.

SD BM MAX MAYCO ANDRADE REIS, do QCG. PARECER: Incapaz Temporariamente 
ao Trabalho Bombeiro Militar. Necessita de 036 (trinta e seis) dias de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE 
SAÚDE PRÓRIA, retroativo a 18MAI2011 até 22JUN2011.

CONCLUSÃO DE DISPENSA
SD  BM  PAULO  ALESSANDRO  GAHMÃ  DOS  SANTOS,  do  4º  SGBM/I-Salinópolis. 

PARECER : Apto ao Trabalho Bombeiro Militar sem restrições.Deverá se apresentar no seu Quartel  de 
origem no dia 24MAI2011, pronto para desenvolver suas atividades LABORATIVAS BOMBEIRO MILITAR 
(OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS).

FALTOU A JISBM
1º  SGT BM ELIAS  MOURA LOBATO  JÚNIOR,  do  4º  GBM.  PARECER:  FALTOU A 

INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 30MAI2011. Solicitamos apresentação do mesmo na data supracitada.

3º SGT BM RONALDO MONTEIRO TRINDADE, do 7º SGBM/I. PARECER: FALTOU A 
INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 30MAI2011. Solicitamos apresentação do mesmo na data supracitada.

(Fonte: Ofício nº 156/2011 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 039/2011 - COJ.
INTERESSADO: Comandante da 4ª SBM/INFRAERO - Santarém.
ORIGEM: Subcomando Geral do CBMPA.
ASSUNTO: Prestação de serviço em regime de contrato temporário no SAMU.
ANEXO: Protocolo nº 839 Subcomando Geral;Protocolo 327/04 Comando Geral;Ofício 

nº 063 – 4º SBM-INFRA/2011.

EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE CONTRATO TEMPORÁRIO NO 
SAMU. “BICO”.VEDAÇÃO PREVISTA EM LEI. TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA. 

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Ilmo.  Subcomandante Geral do CBMPA, com fulcro no ofício nº 063/2011 – 4ª SBM-

INFRAERO de 15ABR2011 enviou a esta Comissão de Justiça a solicitação de parecer jurídico quanto à 
legalidade de militares estaduais prestarem serviço em regime de contrato temporário no SAMU.
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II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
O  exercício  do  segundo  emprego  remunerado  (BICO),  tem  tomado  proporções 

indesejáveis ao militarismo estadual, principalmente quando, os bombeiros são atraídos pela possibilidade 
de ganhar mais do que recebem no serviço público.

Logo para início de análise, 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.
Não bastante afirmar que o exercício da segunda atividade remunerada (BICO) atenta 

contra  o  ordenamento  jurídico  vigente,  é  oportuno  salientar  que  há  dois  aspectos  negativos  a  serem 
observados:

a) excessivo  desgaste  físico  do  militar  que  exerce  esta  atividade  paralela,  com  o 
sacrifício  de  sua  folga  semanal  e  de  seu  descanso  diário,  podendo  isso  ocasionar  o  absenteísmo  ou 
reformas prematuras por incapacidade. Deve-se levar em conta, ainda, a sensível inibição dos reflexos do 
militar  durante  o  cumprimento  de suas  atividades na Corporação,  aumentando o risco pessoal  e  o  de  
terceiros, principalmente se ele for motorista (condutor).

b) Comprometimento da imagem da Corporação, pois o militar não desempenha com 
eficiência as atividades atinentes a sua profissão.

Pode-se ainda, afirmar que o militar, certo de que não será demitido, dedica-se ao patrão 
que tem condição de lhe pagar melhor e relega a corporação e sua missão principal.

A legislação  pertinente  à  proibição  do  exercício  da  segunda  atividade  remunerada 
(BICO),  pelos  integrantes do Corpo de Bombeiros,  decorre  tanto  de ordem jurídico-institucional  quanto 
jurídico-administrativo-disciplinar e penal. Os princípios normativos estão ligados à dedicação exclusiva e 
disponibilidade para o serviço, além do dever de agir, que é inerente à missão constitucional da Corporação.

Prima facie, se diga que os membros das Policiais Militares e dos Corpos de Bombeiros 
Militares,  Instituições organizadas com base na hierarquia  e disciplina,  são militares dos Estados e do 
Distrito Federal (CF/88, art. 42), devendo ser regidos por legislação específica.

Arcabouço Jurídico Pertinente ao assunto:

CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88
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 ao artigo pela Emenda Constitucional nº 18, de 05/02/98).

§ 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,de15/12/98).

(…)
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,  
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inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.
Ora, se o militar não pode nem acumular atividade no setor público de forma permanente 

ou temporária, como então, permitir na iniciativa privada.
Tomando por base agora a legislação infraconstitucional, podemos auferir os seguintes 

preceitos:

DECRETO LEI Nº 1.001, DE 21OUT69 – CÓDIGO PENAL MILITAR
CAPÍTULO IV - DO EXERCÍCIO DE COMÉRCIO
Art. 204 - Comerciar o oficial da ativa, ou tomar parte na administração ou gerência de 

sociedade  comercial,  ou  dela  ser  sócio  ou  participar,  exceto  como acionista  ou  cotista  em sociedade 
anônima, ou por cotas de responsabilidade limitada:

Pena - suspensão do exercício do posto, de seis meses a dois anos, ou reforma.
(...)

CAPÍTULO VI - DOS CRIMES CONTRA O DEVER FUNCIONAL
Condescendência Criminosa
Art. 322 - Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do 

cargo, ou, quando lhe falte competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:
Pena  - se  o  fato  foi  praticado  por  indulgência,  detenção  até  seis  meses;  se  por 

negligência, detenção até três meses.
(...)
Art. 334 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração 

militar, valendo-se da qualidade de funcionário ou de militar:
Pena - detenção, até três meses.
Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Em termos subsidiários, ratificando o entendimento que se firma acima, podemos expor 

outros textos legais. Vejamos:

DECRETO-LEI Nº 667, DE 02JUL69 – REORGANIZA AS POLICIAS MILITARES E OS 
CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES

Art. 22  – Ao pessoal das Policias Militares, em serviço ativo, é vedado fazer parte de 
firmas comerciais,  de empresas industriais de qualquer natureza ou nelas exercer função ou empregos 
remunerados”.

DECRETO  Nº  88.777,  DE  30SET83  –  APROVA  O  REGULAMENTO  PARA  AS 
POLICIAS MILITARES E OS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES

Art. 16 – A carreira policial militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente 
devotada às finalidades precípuas das Policiais Militares, denominada ‘Atividade Policial Militar’.

O  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  como  instituição  pertencente  e  subordinada  à 
administração direta do Estado do Pará, por ter sido desvinculada da Polícia Militar a um lapso temporal não 
extenso, ainda aplica diversas legislações da mesma, até mesmo por ambas constituírem a força militar 
estadual, auxiliar e reserva, o que nos  permite esclarecer que, em termos de legislação específica o tema é  
tratado amplamente da seguinte forma:

LEI Nº 5.251, DE 31JUL85 – ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA PMPA
Art.  5º – A  carreira  Policial  Militar  é  caracterizada  pela  atividade  continuada  e 

inteiramente devotada às finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade Policial Militar.
(...)
Art. 28 – A qualquer hora do dia ou da noite, na sede da Unidade ou onde o serviço 

exigir,  o Policial Militar deve estar pronto para cumprir a missão que foi confiada pelos seus superiores 
hierárquicos ou impostas por Leis e Regulamentos.

(...)
Art.  30  –  O sentimento  do  dever,  o  pundonor  Policial  Militar  e  o  decoro  da  classe 

impõem, a cada um dos integrantes da Polícia Militar,  conduta moral  e profissional irrepreensíveis, com 
observância dos seguintes preceitos da ética Policial Militar:
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(...)
V -   Cumprir e fazer cumprir as Leis, os Regulamentos, as instruções e as ordens das 

autoridade competentes;
(...)
XVII -  Abster-se de fazer uso do posto ou  graduação para obter facilidades pessoais de 

qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros.
(...)
XIX  – Zelar  pelo  bom  nome  da  Polícia  Militar  e  de  cada  um  de  seus  integrantes, 

obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética Policial-Militar.
(...)
Art. 31 – Ao Policial-Militar da ativa é vedado comerciar ou tomar parte na administração 

ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou participar, exceto como acionista ou quotista em sociedade 
anônima ou por quotas de responsabilidade limitada.

Também é necessário averiguar o enquadramento de tal conduta no poder disciplinar 
administrativo, onde resta clara tal vedação:

LEI Nº 6.833, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2006 – CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA
Art. 29. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos princípios da ética, dos deveres 

e das obrigações policiais militares, na sua manifestação elementar e simples, e qualquer omissão ou ação  
contrária aos preceitos estatuídos em leis,  regulamentos,  normas ou disposições,  ainda que constituam 
crime, cominando ao infrator as sanções previstas neste Código”.

Art.  37. São  transgressões  disciplinares  todas  as  ações  ou  omissões  contrárias  à 
disciplina policial-militar, especificadas a seguir:

(...)
XXIV - deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera de suas 

atribuições;
(...)
§ 1º São também consideradas transgressões disciplinares todas as ações, omissões ou 

atos, não especificados na relação de transgressões deste artigo, que afetem a honra pessoal, o pundonor 
policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos 
Policiais Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviços 
estabelecidas por autoridade competente.

Assim, como visto acima, existem diversos textos legais contrários à conduta do militar 
que  viola  sua  dedicação  exclusiva  ao  militarismo,  podendo  até  mesmo  enquadrar  seus  atos  como 
improbidade administrativa, conforme verifica-se em:

LEI FEDERAL Nº 8.429, DE 02JUL92 – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Art. 11 – Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da 

administração pública,  qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,  
legalidade e lealdade às instituições e notadamente:

I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra da competência.

A atividade militar não se resume ao serviço diário,  ela se revela durante as vinte e 
quatro horas do dia, ainda que, no jargão militar, não se encontre o militar em serviço.

Quando os regulamentos ou os estatutos vedam o exercício de atividade civil, no sentido 
de permanência, de outra profissão, é porque se tem em mira aquela situação peculiar, de que militar é  
militar até na reserva, de forma a não permitir que questões estranhas ao serviço militar possam influenciar,  
dificultar ou até mesmo distrair o vigor da profissão.

Não  é  possível  servir  a  dois  senhores.  A primeira  consequência  desses  equívocos 
paternalistas só poderá agravar, ainda mais, a  INDISCIPLINA e a  INSUBORDINAÇÃO,  resultantes, em 
última análise, da superficialidade da adesão e do tênue envolvimento com as exigências da vida castrense.  
A segunda, como resultado da primeira,  além de criar  um homem cada vez mais sem vínculos com a 
Instituição, vivendo uma única mente para si próprio e suas prioridades, conduz a uma superficialidade que  
compromete a identidade da Corporação, diante do governo e da sociedade.

A bem da verdade, aquele profissional que não consegue sobreviver somente com o 
sustento financeiro de sua atividade Bombeiro Militar deverá procurar outra atribuição. As funções inerentes  
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a esta ocupação são absorventes e pressupõem tempo integral e dedicação exclusiva,  portanto plenas, 
excluindo todas as aquelas próprias de outras profissões. Em outras palavras, é incompatível o exercício da 
atividade Bombeiro Militar com qualquer outra.

Verifica-se assim, que o policial militar tem, inegavelmente, um dever para com o Estado 
e Corporação, devendo cumprir as missões que lhe forem confiadas, dentre as quais a de trabalhar nos 
dias, horários e locais previamente estabelecidos, além da possibilidade constante, de ser colocado em 
situação de prontidão (estado de alerta de uma Unidade Militar), sempre e pelo tempo que for necessário 
quando ocorrer uma anormalidade na ordem pública que a sua Corporação é encarregada de preservar  
(CF/88, art. 144). Portanto, o exercício da Segunda atividade remunerada (BICO) é proibido, conforme se 
vê dos dispositivos legais acima referenciados. 

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

diferenciando-se das demais espécies de servidores públicos, existindo vedação para acumulação de 
cargo público (VIDE Parecer nº 34 – COJ, Publicado no BG 89 de 17MAIO2011), bem como proibição legal, 
como demonstrado com exposição ampla de dispositivos legais, para o exercício de atividade privada, pois 
fere o sentimento essencial de devotamento integral do militar perante sua instituição, com a abdicação da 
própria vida para cumprimento de suas funções. 

Desta forma,  caso haja  constatação de tal  conduta,  deverá ser  aberto  procedimento 
administrativo disciplinar simplificado para apurá-la e, se for cabível, aplicar as sanções pertinentes.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 25 de maio de 2011.

Paulo Sérgio Martins Costa - 1º TEN. QOCBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

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

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

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - HOMOLOGAÇÃO DE TERMO DE DESERÇÃO

Tendo em vista o Termo de Deserção presidido pelo 1° Ten QOBM Paulo César Vaz 
Júnior, Comandante da 2ª SBM/I – Infraero/Marabá,  em que figura como Desertor o SD BM CRISTOVÃO 
LUCIANO NOGUEIRA.

RESOLVO:
1. Homologar o Termo de Deserção formalizado em desfavor do SD BM CRISTOVÃO 

LUCIANO NOGUEIRA, da 2ª SBM/I – Infraero/Marabá, lavrado pelo 1° Ten QOBM Paulo César Vaz Júnior, 
em razão de ter transcorrido os dias de ausência para configuração do crime de Deserção, de que trata o 
art. 187 do CPM;

2.  Suspender  a  remuneração do SD BM CRISTOVÃO LUCIANO NOGUEIRA,  da 2ª 
SBM/I  – Infraero/Marabá, até eventual apresentação espontânea do incriminado ou eventual prisão por 
motivo diverso daquele que ensejou a lavratura do termo que ora se cuida.  Providêncie a Diretoria de 
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Pessoal;
3.  Instaurar  Processo  Administrativo  Disciplinar  Simplificado  em desfavor  do  SD BM 

CRISTOVÃO LUCIANO NOGUEIRA, da 2ª SBM/I – Infraero/Marabá, com escopo de aferir a conduta do 
militar no tocante à ausência por mais de 08 (oito) dias de sua unidade, ausência esta aparentemente 
injustificada, por conseguinte, a viabilidade ou não de aplicação a sanção disciplinar a que alude o § 1º do  
art. 45 da lei nº 6833/06. Providencie o Comandante da 2ª SBM/I – Infraero/Marabá e encaminhar uma 
cópia da portaria ao gabinete do Subcomandante Geral para controle;

4. Determinar a publicação da presente Homologação em Boletim Geral da Corporação. 
Providencie a Ajudância Geral;

5. Remeter a 1ª via dos autos à Justiça Militar do Estado, de acordo com o que preceitua  
o Art. 454 § 2º do CPPM, após a publicação da presente Homologação. Providencie o Subcomandante 
Geral;

6. Determinar o arquivamento da 2ª via dos autos do presente Termo de Deserção na 2ª 
Seção do EMG. Providencie o Chefe da 2ª Seção do EMG;

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.
Belém, PA, 25 de maio de 2011.

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

2 - SOLUÇÃO DE PADS
Analisando os Autos do Processo Administrativo Disciplinar Simplificado procedido por 

determinação deste Comando do 1º GBM, por meio da portaria nº. 003/2011 � CMDO, de 10 de fevereiro de 
2011, cujo presidente foi o 1º SGT BM EZEQUIAS DE SOUZA ALVES, com intuito de apurar a conduta do 3º 
SGT  BM  PEDRO  PAULO  OLIVEIRA GUIMARÃES,  que  teria  deixado  de  entregarem  tempo  hábil  os 
trabalhos de sindicância da qual é encarregado, infringindo, em tese, o artigo 37 inciso XX da Lei 6.833 de  
13 de fevereiro de 2006.

RESOLVE:
1. Concordar com a conclusão a que chegou o presidente do PADS, de que em face dos 

fatos apurados constantes nos autos não houve crime de natureza militar e comum, porém transgressão da 
disciplina bombeiro militar por do 3º SGT PEDRO PAULO OLIVEIRA GUIMARÃES, haja visto que o militar 
não apresentou motivos plausíveis que justificassem seus atos. Desse modo, infringindo os dispositivos do 
Art. 37 inciso XX da Lei .3863 de 13 de fevereiro de 2006, Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do  
Pará, ora em vigor ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

2.  Punir  com 04 (quatro) Dias de Detenção por ter infringido o Inciso XX do art.  37, 
dispositivo do Código de Ética e Disciplina da PMPA.

3. Remeter a 1ª via dos Autos de PADS à Ajudância Geral do CBMPA, para providências;
4. A B/1 do 1º GBM para encaminhar a Ajudância Geral a Nota de Punição do PADS para 

que seja publicado em Boletim Geral;
5.  Arquivar  a  2ª  via  dos  Autos na  2ª  Seção do  1º  GBM,  a  B/1  para providenciar  a  

remessa dos Autos ao chefe da B/ 2 do 1º GBM;
6. Publicar dos Autos ao chefe da B/2 do 1º GBM;
7. Cumpra-se.
Belém,31 de março de 2011.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR � TCEL QOBM
COMANDANTE DO 1º GBM

3 - PUNIÇÃO DISCIPLINAR
O CEL QOBM Comandante do 1º GBM, no uso de sua competencia que lhe confere o 

art. 26, o inciso VII da Lei Estadual nº. 6.833, de 13FEV2006, Código de Ética e Disciplina da PP,am ora em  
vigor no CBMPA, resolve:

PUNIR:
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Com  04  (quatro)  dias  de  DETENÇÃO,  o  SGT  BM  PEDRO  PAULO  OLIVEIRA 
GUIMARÃES, tendo em vista que o militar deixou de entregar, no prazo legal, os autos de PADS do qual era 
encarregado, não apresentou documentos comprobatórios e ainda deixou de informar a autoridade imediata 
os motivos de seus impedimentos para comparecer a POLIBOM. Somente comparecer dois dias após a 
data marcada e ainda por ter sido considerado ausente.

Ao ser dado o direito de ampla defesa e do contraditório por meio de PADS instaurado 
pela portaria nº. 16 de 29OUT0210, não apresentou meios plausíveis que justificassem tais atos. Infringido o 
art. 37, incisos XXVIII, L e LX, com atenuante do art. 35 inciso I e agravante do art. ,63 inciso II da Lei 
Estadual ºn. 6.833, de 13FEV2006, do Código de Ética e Disciplina da PMPa, ora em vigor para o CBPMA. 
Transgressão MÉDIA. Permanece no comportamento �BOM�.

(Fonte: Nota nº 02/2011 – 1º GBM)

4 - ATO DO COMANDO DO 9º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - ALTAMIRA
PORTARIA Nº. 03 DE 05 DE ABRIL DE 2011
ANEXO: 
Parte s/n-2011 do CB BM Waldiney Amaral
Parte s/n-2011 SD BM Gustavo Gutembergue Martins da Silva

O Comandante do 9º GBM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 26, 
inciso VII da Lei nº. 6833 ,de 13 de fevereiro de 2006, ao receber o objeto da presente apuração na qual o 
CB BM Waldiney Amaral relata que o SD BM Gustavo Gutembergue Martins da Silva, no dia 05 de março 
de 1102, deixou de cumprir  ordem de serviço,  na presença da guarnição de serviço e do  3º SGT BM 
Lucivaldo da Silva Aleixo, e com o intuito de apurar a conduta do SD BM Gustavo Gutemberg Martins da 
Silva.

RESOLVE:
Art. 1º � Determinar abertura de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS) 

para apurar todas as circunstâncias dos fatos e as possíveis transgressões disciplinares disponibilizados no 
art. 17, inciso X, XVI e XVII e art. 37, inciso XX, CXIII, CXIV e CXV, com punições disciplinares no art. 39 da  
Lei nº. 6.833 de 13 de fevereiro de 2006, do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará, ora em 
vigor no CBMPA, podendo o militar ser sancionado de acordo com o art. 106, paragráfo único da referida  
Lei.

Art.  2º  � Nomear  o  1º  SGT BM Marco Antônio  da  Silva  Costa,  RG 1544719,  como 
Presidente do PADS, delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º � O Presidente deverá observar as orientações formalizadas através do ofício nº.  
1671/2008, da JME, transcrito no Boletim Geral nº. 234 de 23 de dezembro de 2008;

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

Art. 5º � Publique-se, registre-se e cumpra-se.

José Carlos da Silva Farias � Cap QOBM
Comandante do 9º GBM- Altamira

PORTARIA Nº. 05, DE 12 de abril de 2011.
ANEXOS:
Uma parte s/nº. 2011 do SD BM Marcelo Corrêa Serrão, de 31 de março de 2011;
Um Boletim de Ocorrência Policial nº. 00123/2011.001735-0, de 29 de março de 2011.

O Comandante do 9º GBM/Altamira, no uso de suas atribuições legais e tendo tomado 
conhecimento através da Parte s/nº/2011, de 31 de março de 2011, do SD BM Marcelo Corrêa Serrão, o 
qual informa que no dia 22 de março de 2011, por volta das 17 horas, quando estava de serviço saindo de  
serviço do 9º GBM, retornando para a cidade de Abaetetuba, o ônibus da empresa Transbrasiliana, em que 
viajava,  foi  assaltando  no  trecho  entre  as  cidades de  Novo  Repartimento  e  Tucuruí,  e  os  assaltantes 
levaram seus dois fardamentos completos de prontidão e outros pertences, e com o intuito de apurar todos  
os fatos ocorridos e suas circunstâncias.
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RESOLVE:
Art. 1º � Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias e 

responsável pelos fatos;
Art.  2º  � Nomear  o  1º  TEN  QOBM  Dinaldo Santos  Palheta,  como  Encarregado  da 

Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º � O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do 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.
Quartel em Altamira-Pa, 12 de abril de 2011.

José Carlos da Silva Farias � Cap QOBM
Comandante do 9º GBM- Altamira
(Fonte: Notas nº 01e 02/2011 – 9º GBM- Altamira

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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