
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 18 DE JANEIRO DE 2012.
BOLETIM GERAL Nº 013

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 19 DE JANEIRO DE 2012 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM CAJANGO
Supervisor de Área CAP BM ATILA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM DINIZ
2º Turno: CAP BM HEDEN

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM LIMA
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NERUDA
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM MOISÉS

SERVIÇO PARA O DIA 20 DE JANEIRO DE 2012 (SEXTA-FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM FRANKLIN
Supervisor de Área CAP BM ARTHUR

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ROAN
2º Turno: CAP BM CILEIA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM QUEIROZ
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NÓE
Perito de Incêndios e Explosões TCEL BM SÉRGIO

SERVIÇO PARA O DIA 21 DE JANEIRO DE 2012 (SÁBADO)
Superior de Dia TCEL BM NASCIMENTO
Supervisor de Área CAP BM SAMARA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM EDILSON
2º Turno: CAP BM KAREN

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM PACHECO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM NISHIDA
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM BENTES

SERVIÇO PARA O DIA 22 DE JANEIRO DE 2012 (DOMINGO)
Superior de Dia MAJ BM AFONSO
Supervisor de Área CAP BM ADRIANA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM TAVARES
2º Turno: CAP BM GIRLENE

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM HENRIQUE
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM LEONARDO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM CASTRO
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SERVIÇO PARA O DIA 23 DE JANEIRO DE 2012 (SEGUNDA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM MARCOS REIS
Supervisor de Área CAP BM NETO

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM RICARDO
2º Turno: CAP BM FABIO

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 002/2012 - COJ.
INTERESSADO: SD BM Ana Kécia Elói de Lima
ORIGEM: Gabinete do Comando
ASSUNTO:  Concessão  de  autorização  para  realizar  curso  de  pós-graduação  em 

"Responsabilidade Social e Gestão Estratégica de Projetos Sociais", no Estado do Rio de Janeiro, por  
interesse próprio, sem ônus para o Estado.

ANEXO: - Requerimento da SD BM KÉCIA

AUTORIZAÇÃO  PARA  PRAÇA  REALIZAR  CURSO  DE  PÓS-GRADUAÇÃO  EM 
"RESPONSABILIDADE  SOCIAL  E  GESTÃO  ESTRATÉGICA  DE  PROJETOS  SOCIAIS"  EM  OUTRO 
ESTADO, POR INTERESSE PRÓPRIO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL E SEM ÔNUS PARA O ESTADO. 
CÔNJUGE  DA REQUERENTE,  FUZILEIRO  NAVAL,  FOI  INDICADO  PARA PARTICIPAR  DO  CURSO 
ESPECIAL DE HABILITAÇÃO A PROMOÇÃO DE SARGENTOS NO RIO DE JANEIRO.  A REQUERENTE 
É  ASSISTENTE  SOCIAL  E  PRESTA  SERVIÇO  CONDUZINDO  PROGRAMAS  SOCIAIS  DOS 
VOLUNTÁRIOS CIVIS E DO CHEQUE MORADIA, PELA DIRETORIA DE PESSOAL. AUSÊNCIA DE LEI 
ESPECÍFICA. REFERÊNCIA INDIRETA EM OUTRAS NORMAS. PERMISSÃO IMPLÍCITA. MARGEM DE 
LIBERDADE PARA O GESTOR DECIDIR. ATO DISCRICIONÁRIO. NECESSIDADE DE SATISFAÇÃO AO 
INTERESSE  PÚBLICO.  POSSIBLILIDADE  CONDICIONADA  A  EXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DA 
CORPORAÇÃO.

I – DOS FATOS:
A SD BM Ana Kécia Elói de Lima requer ao Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA 

que  conceda  sua  liberação,  na  verdade  autorização,  para  realizar  curso  de  pós-graduação  em 
"Responsabilidade Social  e Gestão Estratégica de Projetos Sociais",  no Estado do Rio de Janeiro,  por 
interesse próprio, em caráter excepcional e sem ônus para o Estado, expondo os seguintes motivos, dentre 
outros, em síntese:

1. A requerente é Combatente e foi incluída no CBMPA em 19 .05.2009;
2. A requerente é Assistente Social e presta serviço conduzindo Programas Sociais: o 

dos Voluntários Civis e o do Cheque Moradia, pela Diretoria de Pessoal;
3.  O Cônjuge da requerente,  Sr.  Thales Pereira  Sá,  que é Cabo Fuzileiro  Naval  da 

Marinha, foi indicado para participar do Curso Especial de Habilitação a Promoção de Sargentos, devendo 
se apresentar até o dia 29.01.2012 no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CISC), no Rio de 
Janeiro;

4. A requerente perderá a moradia  segura e gratuita  na vila  Naval  do Veleiro,  em 
virtude da movimentação do seu cônjuge, deixando a militar e seu filho de 10 (dez) meses sem teto, já que  
ambos são do Rio Grande do Norte, sem parentes no Estado do Pará, portanto terão que pagar aluguel;

5. A desagregação familiar poderá ocasionar a desestabilização dos laços afetivos e 
transtornos especialmente para a criança;

6. A Requerente  fundamenta  seu  pedido:  no  Art.  28,  inciso  XV,  do  Estatuto  dos 
Militares; no Art. 231, incisos II e III do Código Civil; no art. 226 e seu § 28, e art. 227 da Constituição 
Federal.

II – DO DIREITO:
II.1 – DA LEI:
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A Constituição Federal em seu art. 37 dispõe o seguinte:
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

Por outro lado o art. 226 da Constituição Federal dispõe o seguinte: A família, base da 
sociedade, tem especial proteção do Estado.

E o art. 227 da Constituição Federal de 1988 dispõe o seguinte: 
É  dever da  família,  da  sociedade  e  do  Estado,  assegurar  a  criança  e  ao  

adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer,  
à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao respeito,  à  liberdade e  à  convivência  familiar  e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração,  
violência, crueldade e opressão. (GRIFOS NOSSOS)

Embora seja uma prática nesta Corporação a desgnação de militares para realizarem 
cursos em outros Estados, não temos Lei de Ensino, nem tampouco a PMPA, Lei esta que deveria regular o 
assunto em questão. A Lei 5251, de 31 de julho de 1985, Estatuto dos Policiais Militares da PMPA, vigente 
também para o CBMPA, não trata do assunto objetivamente, apenas indiretamente, dispõe o seguinte:

Art.  67  -  Os  Policiais  Militares  têm  direito,  ainda  aos  seguintes  períodos de 
afastamento total do serviço, obedecidas as disposições legais e regulamentares, por motivo de:

I - Núpcias: 08 (oito) dias;
II - Luto: 08 (oito) dias;
III - Instalação: até 10 (dez) dias;
IV - Trânsito: até 30 (trinta) dias, quando designados para curso ou     transferidos   

para OPM sediadas fora da capital.
[...}
Art. 115 - [OMISSSIS]
I - [OMISSSIS] 
II - [OMISSSIS]
§ 1º - A demissão, a pedido, só será concedida mediante indenização de todas as 

despesas correspondentes, acrescidas, se for o caso, das previstas no inciso II,  quando o oficial  
tiver realizado qualquer curso ou estágio no país ou no exterior, e não tenha decorrido os seguintes  
prazos:

[...}
(GRIFOS NOSSOS)
Observvamos que no inciso IV, do art. 67 do Estatuto, a expressão quando designados 

para curso .para OPM sediadas fora da capital contempla tanto outros municípios do Estado do Pará, 
como comporta forçarmos o entendimento de que abrange  municípios de outros Estados.

Já o § 1º do inciso II, do Art. 115, da referida lei se refere a cursos realizados no país  
ou no exterior, mas por oficial.

Podemos inferir então que existe a permissão legal, ainda que de forma implícita.

II.2 – DA DOUTRINA:
Quanto ao grau de liberdade que o Administrador Público possui para agir, lembramos 

que  os  atos  administrativos  podem  ser:  vinculados e  discricionários.  O ilustre  Jurista  “Diógenes 
Gasparini” em sua obra “Direito Administrativo”, assim os define:

“São  vinculados os  atos  praticados  pela  Administração  Pública  sem a  menor 
margem de  liberdade.  A Administração  Pública  edita-o  sem qualquer  avaliação  subjetiva.  A lei,  
nesses  casos,  encarrega-se,  em  tese,  de  prescrever,  com  detalhes,  se,  quando  e  como  a 
Administração Pública deve agir. . Em todos eles a lei prescreve o procedimento a ser tomado pela  
Administração Pública,  ou seja,  deferir  ou indeferir  o pedido,  conforme seu autor tenha ou não 
satisfeito as exigências da lei, não cabendo decidir de outro modo”.

“São discricionários os  atos  praticados pela  Administração  Pública  com certa 
margem de liberdade. A Administração edita-o depois de uma avaliação subjetiva. . Nesses casos, a 
edição do ato ocorre depois de uma avaliação subjetiva da Administração Pública, no que respeita  
ao  mérito,  dado que  a  lei  não  prescreve  para  o  agente  público  um só  comportamento.  Assim, 
segundo o interesse público do momento a autoridade competente defere ou indefere a solicitação  
do particular”.
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Em  se  tratando  do  fato  em  questão,  como  visto  o  ato  não  está  previsto  em  lei 
objetivamente,  por  não termos lei  de ensino,  mas há indiretamente  referências  ao ato,  ou  seja,  como 
dissemos, uma permissão implícita, logo Gestor Administrativo tem certa margem de liberdade para decidir, 
portanto o ato é discricionário. Ressaltamos porém que esta margem de liberdade é relativa pois tem atingir  
o interesse público, não podendo ser confundido com arbítrio.

Cabe aqui abordarmos o princípio do interesse público ou da supremacia do interesse 
público,  Hely  Lopes Meirelles,  em sua consagrada obra “Direito  Administrativo  Brasileiro”,  preleciona o 
seguinte:

Interesse Público ou supremacia do interesse público – também chamado de princípio 
da  supremacia  do interesse  público  ou  da finalidade  pública,  com o nome de  interesse  público  a  Lei 
9.784/99 coloca-o como um dos princípios de observância obrigatória pela Administração Pública (cf. art. 2º, 
caput), correspondendo ao “atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 
poderes ou competência, salvo autorização em lei. (art. 2º, parágrafo único, II).

O  princípio  do  interesse  público  está  intimamente  ligado  ao  da  finalidade.  A 
primazia do interesse público sobre o privado é inerente à atuação estatal e domina-a, na medida em  
que a existência do Estado justifica-se pela busca do interesse geral. Em razão dessa inerência,  
deve  ser  observado  mesmo  quando  as  atividades  ou  serviços  públicos  forem  delegados  a  
particulares.

Ainda  sobre  o  principio  da  supremacia  do  interesse  público,  transcrevemos  os 
ensinamentos do ilustre Professor e magistrado “Diogenes Gasparini”:

 “No embate entre o interesse público e o interesse particular há de prevalecer o 
interesse público. Esse o grande princípio informativo do Direito Público no dizer de José Cretella 
Júnior (Tratado, cit., v.10, p.39). Com efeito , nem mesmo se pode imaginar que o contrário possa 
acontecer, isto é, que o interesse de um ou de um grupo possa vingar sobre o interesse de todos”.

Quanto ao princípio da impessoalidade, Hely Lopes Meirelles preleciona que: 
O princípio da impessoalidade, referido na Constituição Federal de 1988 (art. 37,  

caput), nada mais é que o clássico principio da finalidade, o qual impõe ao administrador publico  
que só pratique o ato para o seu fim legal. E o fim legal é unicamente aquele que a norma de Direito  
indica expressa ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal.

Celso Antonio Bandeira de Melo, em sua obra Curso de Direito Administrativo a respeito 
deste  mesmo princípio  preleciona  que “o principio  em causa  não é  senão o  próprio  principio  da  
igualdade ou isonomia”. 

Por  outro  lado,  segundo  Alexandre  de  Morais,  em sua  obra  "Constituição  do  Brasil 
interpretada", a família é a base da sociedade e, constituccional e legalmente, tem especial proteção  
do Estado, pois como ressalta Pinto Ferreira:

È inconteste, na sociedade contemporânea, e bem assim em todas as épocas, a  
influência decisiva da família, que parece de fato como um grupo social fundamental ou primário,  
atuando profundamente sobre o comportamento humano pela atuação capital exercida na educação  
dos filhos e na perpetuação da herança cultural.

III – DA CONCLUSÃO:
Embora seja uma prática nesta Corporação a desgnação de militares para realizarem 

cursos em outros Estados, não temos Lei de Ensino, nem tampouco a PMPA, Lei esta que deveria regular o 
assunto em questão. A Lei 5251, de 31 de julho de 1985, Estatuto dos Policiais Militares da PMPA, vigente 
também  para  o  CBMPA,  não  trata  do  assunto  objetivamente,  apenas  indiretamente,  ou  seja,  há 
indiretamente referências ao ato, de onde podemos inferir então que existe uma permissão legal, ainda que 
de maneira implícita,  logo o Gestor Administrativo tem certa margem de liberdade para decidir, portanto o 
ato é discricionário, mas, como visto, devendo atingir o interesse público, o qual prevalece sobre o interesse 
particular, mesmo tendo a família especial proteção do Estado, pois de qualquer forma continuará a recebê-
la. Portanto somos de parecer pela possibilidade de ser atendido o pedido da requerente, desde que haja 
interesse da Corporação na sua qualificação profissional na área administrativa em que trabalha atualmente 
na Corporação. 

É o Parecer.
Quartel em Belém-PA,  17de janeiro de 2012.
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CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TCEL. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Ao Diretor de Pessoal para manifestação.
3. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

2 – ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO
Aprovo  a  ordem  de  Serviço  de  nº  01/2012,  elaborada  pela  Diretoria  de  Serviços 

Técnicos,  concernente  aos  procedimentos  básicos quanto a  participação do efetivo da DST/CAT deste 
CBMPA em operações ostensivas com caráter preventivo, no que concerne identificar, vistoriar e avaliar  
equipamentos de combate a incêndio  e controle  de pânico nos estabelecimentos de ensino da grande 
Belém/PA,  a  ser  realizado  no  período  de  24,  26  e  31JAN2012,  02,  07,  09,  14  e  16FEV2012, 
respecticamente.

3 – NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÃO
Aprovo a Nota de Serviço de nº 01/2012, elaborada pela Assessoria de Relações com a 

Sociedade Civil, que tem como objetivo verificar in loco às instalações físicas e as necessidades locais para 
possíveis implantações do PEV – Projeto Escola da Vida, nos Municípios Regionais de Marabá, Barcarena, 
Itaituba, Tucurui, Altamira, Redenção, Breves, Tailândia, Paragominas, Capanema, Cametá, Parauapebas, 
bem como visita e análise ao andamento do projeto nos polos Regionais onde este se encontra implantado: 
Belém,  Marituba,  Castanhal,  Ananindeua,  Santa  Izabel,  Abaetetuba,  Icoaraci,  Salinópolis,  Mosqueiro  e 
Santarém, respectivamente.

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

1 – LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO
Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 12JAN2012.
Ao SD BM DEIVISON PATRIC FERREIRA MIRANDA, da AJG/QCG, 96 horas de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 16JAN2012.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PARECER Nº 57/2011 – PGE.
PROCESSO: 2011/100009877.
INRERESSADO: Corpo de Bombeiros e Ezequias de Souza alves.
ASSUNTO: Abono Extraordinário
PROCURADORA: Giselle B. Barcessat Freire.
Corpo de Bombeiros Militar, condutores, exigência de CNH, Categoria “E”. Necessidade 

de  Administração.  Impossibilidade  de  indeferimento  da  vantagem  pleiteada.  Inexistência  de  jornada 
extraordinária (antecipação ou prorrogação), na forma do art. 1º, § 1º da Lei nº 6830/2006.

(….)
III – CONCLUSÃO:
Face ao expoedto, alcançamos as seguintes conclusões:
1) Inexiste jornada deferenciada ao conduitor (requerente), que autorize a gratificalçao 

poleiteada, já que o fato gerador e atividade operacional decorrente de um antecipação ou prorrogação de  
jornada normal de trabalho, conforme prevê o art. 1º, § 1º da Lei nº 6830/2006. 

2) a  condução  de  viatura  que  exije   categoria  “E”  decorreu  de  modernizaçãoo  dos 
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equipamentos e necessidade de serviço.
3) A Lei nº 5729/92, qwie fixa o efetivo do CBMPA, estabelece no art.  2º,  VII  “b”,  o 

Quadro  de  Praça  Bombeiro  Militar.  b)  Qualificação  Bombeiro  Militar  Especialista  (QBME-1),  Praças 
Condutores e Operadores de Viaturas (QBMP-1), de modo que o posto é previsto de maneira genêrica, com 
foco na função principal de condutor, sem que tenha sido estabelecida em lei qualquer restrição ao nível de  
habilitação;

4) Também não há mais dispisições legais uma distinção de funções e remunerações 
relacionadas às diversas categorias de habilitação exigidas que justificasse um pagamento diferenciado, 
cabendo apenas a observância às exigências do CTB, conforme dispõe o art. 100 do Regimento Interno de 
Serviços Gerais; cabe ao motorista dirigir a viatura que lhe for designada, de acordo com o Código Brasileiro 
de Trânsito.

5) Caso  haja  interesse  em  justificar  as  funções  dos  condutores  e  os  requisitos 
peculiares que serão exigidos em edital, sugere-se a inclusão desses elementos na legislação.

6) Para  garantir  a  isonomia  entre  os  diversos  condutores,  sugere-se  ainda  que  a 
corporação  avalie  a  possibilidade  de  financiar  a  qualificação  de  todos  os  integrantes  do  Quadro  na 
Categoria “E”, considerando a necessidade do serviço e a possibilidade de revezamento nas escalas.

7) Quanto aos condutores que já custearam pessoalmente a referida qualificação, opino 
pela devida indenização, mediante comprovação da habilitação e o recibo das despesas realizadas, para 
tanto, já que a exigência se deu por necessidade do serviço.

Este é o parecer que submeto à elevada consideração.
Beém/PA, 14 de novembro de 2011.

GISELLE BENARROCH BARCESSAT FREIRE
Procuradora do Estado
OBSERVAÇÃO:Informo  que  o  reerido  parecer  em  sua  integraestará  disponível  na 

comissão de Justiça aos interessados.
(Fonte: Nota nº 01/2012 – Comissão de Justiça do CBMPA)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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 – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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