
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 19 DE SETEMBRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 166

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 20 DE SETEMBRO DE 2011 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM HELTON

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

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE INSPEÇÃO DE SAÚDE

Ficam designados os Oficiais abaixo relacionados, a fim de comporem a Comissão que 
tem por  Objetivo  a  realização  da  INSPEÇÃO DE SAÚDE PARA OS OFICIAIS  DO CBMPA que foram 
promovidos aos postos subsequentes, constando na inspeção de saúde à inaptidão física temporária, para 
que possa ser providenciado o Teste de Aptidão Física com o intuito de regularização da situação das 
referidas promoções:

a) Presidente: TCEL QOSBM HELTON JOSÉ DIAS DE NÓVOA
b) Membro: TCEL QOSBM ROBERTO ANTÔNIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES
c) Secretário: TCEL QOSPM OSVALDO DOS SANTOS BRAGA JÚNIOR
Data: 19 de setembro de 2011
Local: POLIBOM
Hora: 08h00

Os oficiais que se encontram nesta situação e que deverão ser inspecionados por esta 
Comissão:

• TCEL QOBM PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ
• MAJ QOBM SAULO LODI PEDREIRA

Para  a  realização  das  Inspeções  de  Saúde  para  a  promoção,  os  militares  deverão 
entregar o resultado dos seguintes exames:

1) Laboratoriais:  Hemograma completo, Urina (EAS), Parasitoscopia das fezes (DFB), 
Glicemia de jejum, TGO e TGP, Uréia, Creatinina, Colesterol total e frações, Triglicerídeos, Sorologias: HIV, 
Sífilis, Doença de Chagas, Hepatite B e C, PSA (homens acima dos 39 anos de idade);

2) Radiologia: RX do Tórax (AP e perfil esquerdo); 
3) Outros exames: Teste ergométrico e Ultrasom próstata (homens acima dos 39 anos 

de idade), conforme especificado no Regulamento da Junta de Inspeção de Saúde (REJIS) e publicação no 
Boletim Geral n.º 110, de 21 de junho de 2010.

A compilação da Ata de Inspeção de Saúde deverá ser  encaminhada a Diretoria de 
Pessoal e ao Presidente da Comissão de Aplicação do TAF em até 48 horas após o término da referida 
Inspeção.

(Fonte: Memorando nº 188, de 13SET2011 – Gabinete do Comando Geral)
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2 - DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA
Fica
,m designados os Oficiais abaixo relacionados, a fim de comporem a Comissão que tem 

por objetivo ministrar o TESTE DE APTIDÃO FÍSICA PARA OS OFICIAIS DO CBMPA que foram promovidos 
aos postos subsequentes constando na Inspeção de Saúde a inaptidão física temporária, para que possa 
ser efetuado o Teste de Aptidão Física com o intuito de regularização da situação das referidas promoções:

I- Presidente: CEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA
II- Membro: TCEL QOBM MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO
III- Secretário: MAJ QOBM ARISTIDES PEREIRA FURTADO
Data: 22 e 23 de setembro de 2011
Local: Escola Superior de Educação Física
Horário: 08h00
Os oficiais que se encontram nesta situação e que deverão ser inspecionados por esta 

Comissão, se aptos em inspeção de saúde:
TCEL QOBM PAULO ROBERTO DE SOUZA CRUZ
MAJ QOBM SAULO LODI PEDREIRA

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Presidente da Comissão de Promoção de Oficiais
(Fonte: Memorando nº 188, de 13SET2011 – Gabinete do Comando Geral)
  

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

1 – FÉRIAS – COPNCESSÃO
Concedi a contar do dia 16SET2011 ao TEN CEL QOBM CLAUDIO ANTONIO DA SILVA 

CAVALCANTI, MF: 5267714-1, 15 (quinze) dias restantes do período de férias regulmentar relativo ano de 
2010. Apresentação: 01OUT2011.

Em consequência, passa a responder interinamente pela presidência da Comissão de 
Justiça do CBMPA/A, no período de 16 A 30SET2011, O CAP QOBM KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS 
BENTES, do QCG, acumulativamente com a função que já exerce.

(Fonte: Protocolo nº 247/2011 – Gabinete do Comando Geral)

B– ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – CLASSIFICAÇÃO

Na Função Escalante da Seção de Segurança da AJG/QCG
SUBTEN BM GILBERTO PACHECO BARBOSA.

Na Função Escalante da Seção de Comando e Serviço da AJG/QCG
1º SGT BM IVO DOS SANTO FRANCO.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - DIÁRIA

Número de Publicação: 283804
Portaria: 410/2011
Objetivo: Realizarem a homologação da atualização cadastral dos militares da capital e 

UBM's do interior do Estado. Processo: 361689
Fundamento  Legal:  Lei  nº  5.119  de  16/05/1984.  Decreto  Estadual  nº  2.539,  de 

20/05/1994 e Portaria nº 419 de 11/07/2007 - SEAD. 
Origem: BELÉM/PA – BRASIL
Destino(s): 
Abaetetuba/PA – Brasil
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Altamira/PA – Brasil
Barcarena/PA – Brasil
Bragança/PA – Brasil
Breves/PA – Brasil
Cametá/PA – Brasil
Capanema/PA – Brasil
Castanhal/PA – Brasil
Itaituba/PA – Brasil
Marabá/PA – Brasil
Paragominas/PA – Brasil
Parauapebas/PA – Brasil
Redenção/PA – Brasil
Salinópolis/PA – Brasil
Santa Izabel/PA – Brasil
Santarém/PA – Brasil
Tailândia/PA – Brasil
Tucuruí/PA – Brasil
Servidor(es): 
5426065/ADRIANO  SIQUEIRA  COSTA  (SUBTEN)  /  1.0  diárias  (Completa)  /  de 

19/09/2011 a 20/09/2011
5426065/ADRIANO  SIQUEIRA  COSTA  (SUBTEN)  /  7.5  diárias  (Completa)  /  de 

21/09/2011 a 28/09/2011
5723388/EDINALDO RABELO LIMA (CAP) / 7.5 diárias (Completa) / de 13/10/2011 a 

20/10/2011
5122716/GLAUTER MARCIO FERREIRA MAFRA (SUBTEN) / 7.5 diárias (Completa) / 

de 13/10/2011 a 20/10/2011
5398860/HUMBERTO ALVES REIS (SGT) /  7.5 diárias (Completa) /  de 26/09/2011 a 

03/09/2011
5210003/JOSE DE OLIVEIRA MARQUES JUNIOR (SGT) / 7.5 diárias (Completa) / de 

04/10/2011 a 11/10/2011
5398312/JOSÉ RUBENS GURJÃO (SGT) /  7.5 diárias (Completa)  /  de 26/09/2011 a 

03/09/2011
5608872/LUIS  OLAVO  MOTA  ARAÚJO  (SUBTEN)  /  7.5  diárias  (Completa)  /  de 

04/10/2011 a 11/10/2011
57175162/MARCOS  JOSÉ  LEÃO  DA COSTA (TEN)  /  7.5  diárias  (Completa)  /  de 

26/09/2011 a 03/09/2011
3385558/OSIMAR  CAMPOS  DE  OLIVEIRA  (CAP)  /  7.5  diárias  (Completa)  /  de 

21/09/2011 a 28/09/2011
5162157/SAMUEL FERREIRA SOARES (SGT) / 7.5 diárias (Completa) / de 21/09/2011 a 

28/09/2011
5162157/SAMUEL FERREIRA SOARES (SGT) / 1.0 diárias (Completa) / de 19/09/2011 a 

20/09/2011
5426316/VALDECY PONTES CHAVES (SGT) / 7.5 diárias (Completa) / de 13/10/2011 a 

20/10/2011
5817013/VIVIAN  ROSA  LEITE  (CAP)  /  7.5  diárias  (Completa)  /  de  04/10/2011  a 

11/10/2011
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32001 de 19/09/2011)

2 - TERMO ADITIVO A CONTRATO
Número de Publicação: 282692
Errata de Termo Aditivo de Contrato
Termo Aditivo: 2
Data de Assinatura: 27/08/2011
Vigência: 27/08/2011 a 31/12/2011
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
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Justificativa: Este Termo Aditivo tem por objeto prorrogação de prazo a contar da data da 
assinatura deste para finalizar a construção das obras do prédio do Centro de Atividades Técnicas-CAT.

Contrato: 22-10
Exercício: 2011
Contratado: MD CONSTRUTORA LTDA
Endereço: Rod Artur Bernardes, Bairro: Telégrafo Sem Fio, 280
CEP. 66115-000 – Belém/PA
Telefone: 0000000000 
Ordenador: HEGESIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32001 de 19/09/2011)

3 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 418 DE 14 DE SETEMBRO DE 2011.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando que o  Comando Geral do CBMPA, está implementando o Planejamento 

Estratégico  da  Corporação,  que,  dentre  outras  medidas,  prevê  a  reformulação  do  Regulamento  de 
Segurança Contra Incêndio e Pânico das Edificações e Áreas de Risco, o qual foi aprovado através do 
Decreto nº 357, de 21 de agosto de 2007, transcrita no DOE nº 30.990, de 22/08/2007, bem como, estudo  
para a elaboração de todas as Instruções Técnicas que serão referenciadas no Decreto, assim como, o 
Projeto de Lei de Penalidades do CBMPA.

Considerando que todas essas ações terão a retaguarda da operacionalização do Plano 
de Comando do Corpo de Bombeiros Militar, partindo-se da melhoria da prestação de serviço da Instituição.

Considerando que muitos dos avanços pretendidos para nossa Instituição precisam de 
suporte normativo e doutrinário, tanto para lhes possibilitar amparo constitucional e legal.

Considerando que, na via inversa, norma e doutrina institucional precisam traduzir os 
reais anseios da Instituição e da sociedade, sendo assim imprescindível que sua discussão e construção 
estejam em consonância com o referido plano, favorecendo a realização dos objetivos pretendidos de forma 
integrada, harmônica e principalmente estratégica.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear a comissão composta pelos seguintes bombeiros militares:  TEN CEL 

QOCBM FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ MOREIRA e TEN CEL QOCBM CARLOS DANIEL VALE DA 
ROSA,  MAJ QOBM ALESSANDRE ELIAS FRANCÊS BRITO, MAJ QOBM JAIME ROSA DE OLIVEIRA, 
CAP QOBM JOSAFÁ TELES  VARELA FILHO,  1º TEN QOBM HÉLIO DA SILVA ALMEIDA, para, sob a 
presidência  do primeiro,  realizar  estudo e elaborar  Projeto  reformulando o Regulamento de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico das Edificações e Áreas de Risco, o qual foi aprovado através do Decreto nº 357, 
de 21 de agosto de 2007, bem como, o estudo para a elaboração de todas as Instruções Técnicas que 
serão referenciadas no Decreto, assim como, apresentar o Projeto de Lei de Penalidades do CBMPA.

Art. 2º - Nomear, na condição de suplente os Oficiais: CAP QOBM MARCELO MORAES 
NOGUEIRA, 1º TEN QOBM PAULO CÉSAR VAZ JÚNIOR e SUBTEN BM JOCICLEY DA SILVA REZENDE 
e a função de Secretária, a 2ª TEN QOBM PATRÍCIA DO SOCORRO FONSECA DOS SANTOS.

Art. 3º - A comissão terá prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta  
portaria, para conclusão dos trabalhos, podendo fundamentadamente, ser prorrogada por mais 15 (quinze) 
dias;

Art.  4º-  Esta  portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as 
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Quartel em Belém-PA, 14 de setembro de 2011.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 059/2011 – COJ
INTERESSADO: TEN CEL QOSBM/Méd Helton José Dias de Nóvoa – Diretor de 

Saúde do CBMPA
ORIGEM: Gabinete do Comandante Geral do CBMPA
ASSUNTO: Solicitação de emissão de parecer jurídico pela Comissão de Justiça 

sobre a contratação de um profissional na área de assistente social para auxiliar nas atividades da 
Diretoria de Saúde do CBMPA.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  CONTRATAÇÃO  DE  PROFISSIONAL  NA ÁREA DE 
ASSISTENTE SOCIAL. LEI Nº 5.731 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1992 – LEI DE ORGANIZAÇÃO BÁSICA. 
ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Diretor de Saúde do CBMPA encaminhou ao Exmº Sr. Comandante Geral o ofício nº  

0243/2011 – DS de 05 de agosto de 2011 no qual informa que o Serviço de Assistência Psicossocial do 
CBMPA  -  SAPS  conta  com  o  trabalho  de  apenas  02  (dois)  psicólogos,  e  dentre  as  atividades 
desempenhadas por eles estão: atendimentos psicoterápicos individual e grupal; atendimentos domiciliares 
e  hospitalares;  viagens  para  atendimentos  psicólogos  emergenciais  no  interior  do  Estado;  ações  de 
prevenção à saúde mental e suporte psicológicos em caso de óbito de militar ou familiar.

Ainda dentro das atribuições dos psicólogos, o BG nº 104 de 04 de junho de 2002, que  
publicou a portaria  nº  329  de 28 de maio  de 2002,  onde consta  a  aprovação do Programa Anual  de 
Assistência Psicossocial – PASP,  discrimina como algumas das metodologias de operacionalização:

Levantamento  da  rede  de  serviços  municipais  e  estaduais  disponíveis,  visando  o 
atendimento do público alvo de acordo com a demanda;

Orientação e intervenções relacionadas à dinâmica do trabalho;
Acompanhamento dos alunos do Centro de Formação (CFSD, CFC, CFS, CFSD, EFO);
Pesquisa quantitativa e qualitativa identificando o perfil sócio-econômico dos serviços do 

CBMPA,  através  de  questionários,  que  servirão  de  parâmetros  para  o  direcionamento  das  ações 
interventivas e preventivas;

Palestras  sócio-educativas  voltadas  para  assuntos  de  interesses  dos  servidores,  de 
acordo com a demanda observada no decorrer dos atendimentos do Serviço de Assistência Psicossocial;

Elaboração  de  relatório  semestral  e  anual  para  o  acompanhamento  das  ações 
realizadas no período.

O documento traz em seu bojo que as citadas atividades estão inviabilizadas de serem 
executadas por diversos fatores, dentre os quais a ausência de um assistente social. Ressalta, ainda, que a 
demanda para este profissional é elevada, como por exemplo, nos casos em que os militares se acidentam 
dentro e fora de serviço e não dispõe de plano de saúde e não são instruídos como recorrer ao SUS; casos 
de doença em que o tratamento do militar tem que ser feito fora do Estado; orientação no processo de 
divórcio; etc. Em muitos desses casos a orientação e encaminhamento foram feitos por um profissional da 
psicologia, sendo que esse não é habilitado para realizar tal atividade de assistència social.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
A Lei  nº  4.491/73  –  Lei  de  Remuneração  prevê  em  seu  art.  63  que  “o  Estado 

proporcionará Assistência Social ao policial-militar e aos seus dependentes através de organizações de  
Assistência Social da Polícia Militar e organizações congêneres do Estado.”

E ainda:
“Art.  64 -  As despesas decorrentes dos serviços de assistência social  prestados aos  

policiais militares e seus dependentes serão providas pelo Fundo de Assistência Social da Polícia Militar,  
cujos  recursos,  provenientes  do  Tesouro  do  Estado,  de  contribuições  dos  policiais  militares,  de  
transferências  federais  e  de  convênios,  serão  alocados  no  Orçamento  Geral  do  Estado,  em unidade  
orçamentária criada especificamente para esse fim. 

§ 1º  -  Fica estabelecida a contribuição mensal de 2% (dois por cento)  do soldo do  
policial militar para contribuição do Fundo de Assistência Social. 
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§ 2º - O gozo dos benefícios instituídos com recursos do Fundo de Assistência Social é  
exclusivo do policial militar que for contribuinte, excetuando-se as ações de responsabilidade do Estado,  
previstas na Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985, que venham a ser operacionalizadas através do Fundo,  
com recursos do Tesouro.”

A participação no Fundo de Saúde da Polícia Militar é extensiva aos bombeiros militares, 
obedecidas as condições previstas na Lei de Remuneração, conforme discrimina o §4º do art. 64 desta Lei.

A Lei nº 5.731 de 15 de dezembro de 1992, que dispõe sobre a organização básica do 
CBMPA, ressalta:

“Art. 48 – O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, na  
forma da legislação em vigor, poderá contratar pessoal civil para prestar serviço à Corporação, tanto de  
natureza técnica ou especializada, como de caráter geral.”

Percebe-se  que  o  dispositivo  legal  deixa  uma  margem  de  discricionariedade  a 
Administração, que dentro dos parâmetros de conveniência e oportunidade, poderá contratar pessoal civil 
para prestar serviço à Corporação.

A Lei  de  Organização  Básica  prevê  como  componentes  do  quadro  de  pessoal  do 
CBMPA:

“TÍTULO III – CAPÍTULO I
DO PESSOAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
Art. 41 - O pessoal do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará compõem-se  

de:
I - PESSOAL DA ATIVA:
a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
1- Quadro de Oficiais Combatente BM (QOBM);
2-Quadro de Oficiais Complementar BM (QOCBM);
3 - Quadro de Oficiais de Saúde BM (QOSBM);
[...]
Art. 43 - O Quadro de Oficiais de Saúde BM (QOSBM) será constituído pelos Oficiais  

que, mediante concurso, ingressarem na Corporação, diplomados em Medicina, Odontologia e Farmácia,  
por escola oficial ou reconhecida oficialmente. (grifo nosso)

Art.  44  -  O Quadro  de Oficiais  Complementar  BM (QOCBM) será  constituído  pelos  
Oficiais  que,  mediante  concurso,  ingressarem na  Corporação,  com qualificação  de  nível  superior  em  
Arquitetura,  Administração  de  Empresas,  Direito,  Bacharel  em Ciência  da  Computação,  Comunicação  
Social, Ciências Contábeis, Educação Física, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica,  
Engenharia Química, Nutrição e Psicologia, por escola oficial ou reconhecida oficialmente. (grifo nosso)”

Nota-se que não há previsão legal dentro do quadro de oficiais da Corporação para a 
qualificação no nível de serviço social, não havendo, portanto, atualmente estimativa para contratação de 
militares de carreira para trabalhar nesta área necessitada.

É  importante  frisar  uma peculiaridade  inerente  a  Administração  Pública,  enquanto  o 
particular  pode  fazer  tudo  aquilo  que  não lhe  é  proibido,  a  Administração  só  pode fazer  o  que  lhe  é 
permitido, há uma relação de subsunção da Administração perante a lei, onde o ato administrativo só pode 
existir se a norma prever. Portanto, mesmo que o caso em tela aponte uma margem de discricionariedade,  
esta jamais resultará da ausência geral de dispositivo legal que regulamente o ato administrativo. 

A discricionariedade é moldada através da análise de dois aspectos pela Administração 
Publica:  conveniência  e  oportunidade.  Há  conveniência  quando  o  ato  interessa,  convém  ou  satisfaz 
interesse  público.  Há  oportunidade  quando  este  mesmo ato  é  praticado  no  momento  adequado  para 
satisfação do interesse público. Estes dois critérios estão envoltos da subjetividade do agente público. A 
conveniência  e  a  oportunidade  do  ato  administrativo  compõem o  binômio chamado  pela  doutrina  de 
mérito.

Segundo Diogenes Gasparini: 
“Mérito é a indagação da oportunidade e conveniência do ato; é a zona franca em que a  

vontade do agente decide sobre as soluções mais adequadas ao interesse público; é a sede do poder  
discricionário do administrador, que se orienta por critérios de utilidade [...]” (Direito Administrativo. 13ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008. p. 98)

O  mérito  consiste  nos  processos  de  valoração  e  de  definição  do  conteúdo  do  ato 
administrativo  não  totalmente  balizados  por  regras  nem  princípios,  mas  por  critérios  subjetivos 
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administrativos.
Quando se faz a declaração escrita dos motivos que determinaram a realização de um 

determinado  ato  administrativo  trata-se  da  motivação,  e  esta  precisa  estar  pautada  não  somente  no 
dispositivo  legal  que  autoriza  a  concretização  do  ato  administrativo,  mas também na razão  fática  que 
determinou a sua materialização, “para ser mais preciso, a motivação consiste na exposição por escrito da  
representação mental  do agente relativamente aos fatos e ao direito,  indicando os fundamentos que o  
conduziram a agir em determinado sentido”.  (FILHO, Marçal  Justen. Curso de Direito Administrativo. 4ª 
edição, São Paulo: Saraiva, 2009. p. 297)

Na motivação não estão expostos somente os motivos eleitos pelo administrador, mas 
também as finalidades por ele buscadas de modo concreto,  sendo relevante tanto  no que se refere à 
competência discricionária como vinculada, pois constitui a legitimidade do ato e a garantia de legalidade, 
tanto  para  o  interessado  como  a  própria  Administração  Pública,  pois  “a  motivação  é  que  permite  a  
verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até mesmo pelos demais Poderes do Estado.” (DI 
PIETRO, Maria Sylvia Zanella.  Direito Administrativo. 20ª ed.  São Paulo:  Atlas, 2007.  p. 196)

O próprio Superior Tribunal de Justiça do Brasil já vem reconhecendo a necessidade de 
motivação dos atos administrativos discricionários:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  INDEFERIMENTO  DE 
AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE CURSO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO 
ADMINISTRATIVO. NULIDADE

A margem  de  liberdade  de  escolha  da  conveniência  e  oportunidade,  conferida  à 
Administração Pública, na prática de atos discricionários, não a dispensa do dever de motivação. O ato 
administrativo  que  nega,  limita  ou  afeta  direitos  ou  interesses  do administrado  deve  indicar,  de  forma 
explícita, clara e congruente, os motivos de fato e de direito em que está fundado (art. 50, I e §1º, da Lei 
9.784/99). Não atende a tal requisito a simples invocação da cláusula do interesse público ou a indicação  
genérica da causa do ato. (STJ, Relator Min. Teori Albino Zavaski, MS 9.944/DF, 1ª S., DJ 13/06/2005, p. 
157)

A motivação dos atos deve existir independente se o motivo encontra-se vinculado a 
uma legislação ou abarcado pela discricionariedade, se há uma maior ou menor intervenção da vontade 
subjetiva sobre o resultado final.

III – CONCLUSÃO:
DO PARECER
A Lei de Remuneração prevê que o Estado proporcionará Assistência Social ao policial-

militar, e esta despesa será provida pelo Fundo de Assistência Social da PMPA, ficando estabelecida a 
contribuição  mensal  de  2% do  soldo  policial  militar,  ficando o  gozo  dos  benefícios  instituídos  com os 
recursos do Fundo de Assistência Social exclusivo do policial militar que for contribuinte. Esta normatização 
é extensiva aos bombeiros militares, conforme discrimina o §4º do art. 64 da referida Lei.

Embora não haja previsão legal no quadro de oficiais para contratação de militares de 
carreira na área social, esse serviço é necessário para a efetivação das metodologias de operacionalização 
do Programa Anual de Assistência Psicossocial – PASP da Corporação.

Partindo  desse  pressuposto  esta  comissão  de  justiça  é  de  parecer  favorável a 
aquiescência do pleito formulado, desde que o ato administrativo esteja em consonância com o princípio da  
motivação, sendo esta explícita, clara e congruente, já que a sua falta ou insuficiência invalida o ato.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 26 de agosto de 2011.

Flávia Siqueira Corrêa – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

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

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Parecer nº 63/2011-COJ
Interessado: SUBTENENTE BM JAIRO COSTA PAIVA 
Assunto:  SOLICITAÇÃO  DO  SUBTENENTE  BM  PAIVA,  PERTENCENTE  AO 

QUADRO DA BANDA DE MÚSICA, PARA ASSUMIR A CAPELANIA EVANGÉLICA DA CORPORAÇÃO 
QUE ENCONTRA-SE DESTIVADA

Anexo: PARTE DO SUBTEN BM JAIRO COSTA PAIVA DA DATA DE 30 DE AGOSTO 
DE 2011

EMENTA:  O SUBTEN BM JAIRO COSTA PAIVA, PERTENCENTE AO EFETIVO DA 
BANDA DE MÚSICA  DO CBMPA, SOLICITA A VIABILIDADE DE ASSUMIR A CAPELANIA EVANGÉLICA 
COMO  VOLUNTÁRIO  E  SEM ÔNUS PARA O  ESTADO.  DISCRICIONARIEDADE  DO COMANDANTE 
GERAL.AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO QUE AMPARE ESSE PEDIDO

I - DOS FATOS:
O  SUBTEN BM JAIRO COSTA PAIVA,   pertencente ao Efetivo da Banda de Música, 

ingressou com uma parte no Subcomando do CBMPA, datada de 30 de Agosto de 2011, alegando que 
devido ao crescente número de Evangélicos no Corpo de Bombeiros do Pará,  não havendo nenhuma 
assistência espiritual à estes, uma vez que cita estar atualmente a Capelania Evangélica estar desativada,  
diz estar à disposição da Corporação para assumir a função de Capelão Evangélico .

II – DO DIREITO
CONSTITUIÇÃO FEDERAL:
ART.5º, INC. VI- É  Inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado 

o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas  
liturgias.

ART. 5º, INC. VII- É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa 
nas entidades civis e militares de internação coletiva.

No que  tange ao ingresso na Corporação,  primeiramente  devem ser  observados os 
princípios  constitucionais  da  administração  pública  previstos  na  Constituição  Federal  no  art.37,  caput, 
incisos I e II :

 “ 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 da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I-  Os cargos,  empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que 
preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II- A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeções para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração”

 No tocante ao inciso I do art.37 da Carta Magana definiu no que se refere ao ingresso 
no serviço público, o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, empregos e funções públicas.

Nos termos do art.37, inc. II, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19: “A 
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista  
em  lei,  ressalvadas  as  nomeções  para  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e 
exoneração”

Por sua vez, a exigência dos provimentos de cargos ou empregos públicos mediante 
concurso público deve ser feita com  absoluto rigor,  observando-se os princípios estipulados no art.37, 
caput, constituindo-se em ato vinculado, sob pena de nulidade e punição na forma do § 2º da Carta Magana  
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de 1988
Nesse  sentido  temos  ainda  as  disposições  da  Constituição  do  Estado  do  Pará  que 

dispôe em seu art.34, parágrafo 1º:
“Art.34. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 

que preencham os requistos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei”
§ 1º-A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do 
cargo ou emprego, na forma prevista em lei, respeitada, rigorosamente, a ordem de classificação, 
ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão  declarado  em  lei  de  livre  nomeação  e 
exoneração”

Também no caso dos militares, o ingresso em qualquer dos quadros existentes se dá 
através do concurso público, conforme dispôe o art. 142, caput, inc.X, da Constituição Federal e art.49, inc.  
I da Constituição Estadual que aduz:

Art.142. “X- A  Lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de 
idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os 
deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas 
as  peculiaridades  de  suas  atividades,  inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de  compromissos 
internacionais e de guerra”

“Art. 49. Aplicam-se, mais, aos militares as seguintes disposições:
I- Investidura, através de concurso público, respeitados a ordem de classificação e 

o aproveimanto em curso ou estágio de formação e adaptação
Conforme  a  LEI  Nº  5.731,  DE  15  DE  DEZEMBRO  DE  1992,  que  dispõe  sobre  a 

Organização Básica do CBMPA, fica estatuído que : 
ART. 46-O quadro de Oficiais Capelães ( QOCABM) será constituído pelos Oficiais 

que,  mediante  concurso, ingressarem  na  Corporação,  com  habilitação  em  curso  específico, 
ministrado em Instiutição de Ensino Superior ou Entidade Religiosa competente, de acordo com a 
Legislação da Educação Nacional.

§ 1º-Além de preencher os requisitos legais,  o candidato a capelão deverá ser 
apresentado pela autoridade religiosa de seu credo e,  nos atos de admissão, será respeitado o 
princípio da proporcionalidade entre os Bombeiros Militares que declararem professá-lo.

§ 2º O Concurso Público para Capelão BM será específico para cada credo que 
tenha alcançado o quociente religioso, o qual é obtido dividindo-se o efetivo geral da Corporação 
pelo número de vagas fixadas em lei.

Com base na Lei nº 6.099, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o serviço 
de assistência religiosa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, cita-se abaixo:

Art.  4º-  O  SARCBMPA  será  constituido  por  capelães  Bombeiros  Militares 
recrutados e selecionados,  mediante concurso público entre sacerdotes,  ministros religiosos ou 
pastores pertencentes as denominações religiosas registradas no país e que contam com o minimo 
de um décimo de adeptos na corporação, podendo, para efeito de contagem, ser incluídasd religiões 
que professem a mesma fé, a critério das Entidades Corporativas de ministros religiosos existentes 
no Estado e que contam com adeptos no serviço da Corporação Militar, sem atentarem contra a 
disciplina, a moral e as leis em vigor.

Art.  5º-  Nos atos de recrutamento de seleção de capelães bombeiros militares, 
será mantida a devida proporcionalidade entre o número de capelães de cada denominação religiosa 
selecionada e o número de seus adeptos.

Desta forma, para o exercício de cargo ou emprego é imprescindível a aprovação em 
concurso público, o qual pode ser de provas ou de provas e títulos, conforme sua complexidade.

IV – DO PARECER
Ante todo exposto,  com base na Constituição Federal e na Legislação do CBMPA em 

vigor, fica claro que o acesso ao Quadro de Oficiais Capelães  desta Instituição se dá mediante expressa 
previsão legal através de CONCURO PÚBLICO, não encontramos nenhuma disposição legal referente ao 
trabalho de voluntário nesta função e que seja sem ônus para o Estado, ficando à critério do Comandante 
Geral  admiti-lo  ou  não  neta  função,  através  de  um  ato  discricionário,  conforme  sua  conveniência   e  
oportunidade e opinamos, que caso seja admitido como voluntário Evangélico e sem ônus para o Estado 
que mantenha-se somente  até que seja viável  a  abertura de concurso público para o Quadro de 
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Capelães Evangélicos , demonstrando a total obediência aos preceitos constitucionais que versam sobre a 
matéria, deixando claro que estre trabalho de voluntário, reativando a Capelania Evangélica é apenas uma 
medida  paliativa, temporária e emergencial,  que perderá sua razão de existência na medida em que 
ocorrer CONCURSO PÚBLICO  PARA O QUADRO DE CAPELÃO EVANGÉLICO, onde então passará a 
assumir esta função o Capelão Evangélico Concursado.

É o Parecer, salvo melhor juízo, que submeto à referida apreciação Superior.
Quartel em Belém-PA, 06 de setembro de 2011.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL 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.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

PARECER Nº65/2011
INTERESSADO: COMANDANTE DO 1º SGBMº/I
ASSUNTO:  PROCESSO LICITATÓRIO-NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO- 

PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA EQUIPAR 32 ( TRINTA E DUAS) Pick Up` S 
MARCA FORD, TIPO RANGER, MODELO 2011. ADQUIRIDAS PARA O TREM DE SOCORRO DOS 
QUARTÉIS OPERACIONAIS DO CBMPA

ANEXO: PROCESSO Nº 65/2011. Total de 36 folhas.

EMENTA:  ADMINISTRATIVO.  LICITAÇÃO.  MODALIDADE PREGÃO  ELETRÔNICO. 
PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA 32 ( TRINTA E 
DUAS) PICK UP`S OPERACIONAIS DO CBMPA

I - DA CONSULTA: 
O  CAP  QOBM  JOSAFÁ  TELES VARELA FILHO,  Comandante  do  1º  SGBM/I-

MARITUBA, solicitou ao  ILMO Sr. CEL.QOBM HILBERTO, através do Ofício nº 191/2011, a aquisição de 
de materiais para a 32 ( Trinta e Duas) Pick Up`S Marca Ford, TIPO RANGER, MODELO 2011( Adquiridas 
para o trem de socorro dos quartéis opercionais do CBMPA) afim de prevenir danos nas viaturas e materiais 
operacionais: como protetor da caçamba ( revestimento plástico); capa para proteção dos bancos; Armação 
em ferro para suporte de escada; Lona para proteção de materiais acondicionados na caçamba; Giroflex e 
Sirene; Farolete de Mão e Extensão Elétreica e Rádio transceptor.

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   /2011 e a 

minuta do contrato, estabelecido entre as partes contratantes e contratadas.
O  ofício  nº350/2011/DAL-CBMPA, datado de 19 de JULHO de 2011, elaborado pelo 

Diretor de Apoio Logístico do CBMPA em exercício, TEN CEL QOBM CARLOS ALBERTO MOREIRA REIS, 
solicitou informações referentes à disponibilidade orçamentária no valor de R$ 94.000,00( NOVENTA E 
QUATRO  MIL  REAIS)  para  contratação  de  empresa  especializada  no  fornecimento  e  montagem  de 
acessório para 32 ( trinta e duas) PICK UP`S MARCA FORD RANGER, cabine dupla, modelo 2011

O ofício nº222/2011 – DF, datado de 26 de julho de 2011, O Diretor de Finanças do 
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CBMPA,  TEN CEL.  QOBM MANOEL  SILVA DE FREITAS informou  ao  Diretor  de  Apoio  Logístico  do 
CBMPA que existe valor disponível na atividade 2604, no valor de R$  94.000,00 (NOVENTA E QUATRO 
MIL REAIS) para atender as despesas com a contratação de empresa especializada no fornecimento e 
montagem de acessório para 32 pick up`s pertencentes à frota 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 ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA EQUIPAR 32 (  TRINTA E 
DUAS) PICK`UP`S MARCA FORD, TIPO RANGER, MODELO 2011 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 menor preço da proposta. Senão 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  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  
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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  
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 
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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 201/2011 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   ACESSÓRIOS 
AUTOMOTIVOS PARA EQUIPAR 32 (  TRINTA E DUAS) PICK`UP`S MARCA FORD, TIPO RANGER, 
MODELO 2011 DO CBMPA ,solicitação esta feita através do ofício nº 191/2011 DO COMANDANTE DO 1º 
SGBM/I, CAP QOBM JOSAFÁ TELES VARELA FILHO,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:
a) JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO;
b) TERMO DE REFERÊNCIA;
c) PLANILHAS DE CUSTO, QUANDO FOR O CASO;
d) Previsão  de  recursos  orçamentários,  com  a  indicação  das  respectivas  

rubricas;
e) Autorização de abertura da licitação;
f) Designação do pregoeiro e equipe de apoio;
g) Edital e respectivos anexos, quando for o caso;
h) Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de  

registro de preços,conforme o caso;
i) Parecer jurídico;
j) Documentação exigida para habilitação;
k) Ata contendo os seguintes registros:
I- LICITANTES PARTICIPANTES;
II- PROPOSTAS APRESENTADAS
III- LANCES OFERTADOS NA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO;
IV- ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO;
V- HABILITAÇÃO; E
VI- RECURSOS INTERPOSTOS, RESPECTIVAS ANÁLISES E DECISÕES;
XII-COMPROVANTES DAS PUBLICAÇÕES:
B) Do aviso do EDITAL
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C) Do resultado da licitação
D) Do extrato do contrato; e
E) Dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
Entendo 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, 12 de SETEMBRO de 2011.

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

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o Parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TEN CEL 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.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

5 – DETERMINAÇÃO
Determino aos Comandantes de Unidades que, a partir desta data, todos os eventos 

referentes à Jornada extraordinária, deverão conter, anexos, os seguintes documentos:
1-Documento de Origem
2-Notas ou Ordem de Serviço
3-Cópia do Boletim Interno ou Boletim Geral
4-Escala Extraordinária
5-Relatório do Evento

Obs.: Os documentos deverão ser enviados via ofício, devidamente assinado pelo 
comandante da UBM, com rubrica do mesmo em todas as folhas do processo.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

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

PORTARIA Nº 423 DE 13 DE SETEMBRO 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Gab Cmdº Geral nº 45/09 de 05SET2011;
Despacho do Protocolo do Sub Cmdº Geral nº 1533 de 09SET2011;
Ofício s/nº de 02SET2011, do TEN CEL QOBM NASCIMENTO.
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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  s/nº  datado de 02 de setembro de 2011,  referente  à solicitação de substituição do 
Presidente do Conselho de Disciplina, instaurado por meio da portaria 304/2011 – Cmdº Geral de 21 de  
julho de 2011, tendo como presidente o TEN CEL QOBM ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO.

RESOLVE
Art. 1º – Substituir o TEN CEL QOBM ALEXANDRE COSTA DO NASCIMENTO, como 

Presidente do Conselho de Disciplina, instaurado pela portaria 304/2011 - Cmdº Geral de 21 de julho de 
2011;

Art.  2º –  Nomear  o  TEN  CEL  QOBM HAYMAM  APOLLO  GOMES  DE  SOUZA, 
delegando-lhe as atribuições que me competem;

Art. 3º – Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

PORTARIA Nº 424 DE 13 DE SETEMBRO 2011.
ANEXOS:
Despacho do Protocolo do Gab Cmdº Geral nº 81/09 de 05SET2011;
Ofício nº027/11-CD, de 30 de agosto de 2011, do MAJ QOBM EDUARDO CELSO.

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 027/11- CD datado de 30 de agosto de 2011, referente à solicitação de prorrogação de 
prazo do Conselho de Disciplina, instaurado por meio da portaria 311/2011 – Cmdº Geral de 11 de julho de 
2011, tendo como presidente o MAJ QOBM EDUARDO CELSO DA SILVA FARIAS.

RESOLVE
Art. 1º – Conceder 20 (vinte) dias de prorrogação de prazo para conclusão do Conselho 

Disciplina – CD, instaurado por meio da Portaria nº 311/2011 – Cmdº Geral de 21 de julho de 2011, de 
acordo com os termos do Art.123, da Lei Estadual nº 6.833, de 13 de fevereiro de 2006.

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

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JÚNIOR – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

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