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Para conhecimento das UBM's subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 29 DE MAIO DE 2012 (TERÇA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM ADAILTON
Supervisor de Área CAP BM VARELA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG CAP BM ANTONIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM AMARO
Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM FARIAS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO

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

1 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA CONSULTIVA
PARECER Nº 29/2012 – PGE
PROCESSO Nº 201200003589
PROCEDÊNCIA: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (CBMPA)
INTERESSADO: TEN CEL QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE
PROCURADORA: MÔNICA MARTINS TOSCANO SIMÕES
BOMBEIRO  MILITAR.  OBESIDADE  MÓRBIDA.  INCAPACIDADE  TEMPORÁRIA. 

AGREGAÇÃO. REFORMA.
Exmo. Sr. Procurador-Geral do Estado,

I – DOS FATOS E DA CONSULTA
Por meio do Ofício nº 112/2012 – COJ, de 23 de março de 2012, o Ilmo. Sr. Presidente 

da Comissão de Justiça do CBMPA, de ordem do Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA, dirigiu-lhe à  
Ilma. Sra.  Coordenadora da PCTA, Procuradora do Estado Tatiana Ledo,  para solicitar  análise sobre a 
possibilidade de reforma do TEN CEL QOBM HELENO AUGUSTO RIBEIRO DE ANDRADE.

Para subsidiar a análise, informou, em suma, o seguninte:
a) o Departamento de Pessoal do CBMPA solicitou ao Exmo. Sr. Comandante Geral do 

CBMPA a reforma do militar interessado, por encontrar-se inapto temporariamente por prazo superior a 2  
(dois) anos;

b)  por  meio da Portaria  nº  645,  de 26 de novembro de 2007,  encontra-se em vigor 
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Manual de Treinamento Físico Militar do CBMPA, segundo o qual todo militar  considerado apto para o 
serviço ativo está obrigado ao treinamento físico militar;

c) de acordo com o art 18, paragráfo 6º, do Decreto Estadual nº 4.244/86, no caso de  
incapacidade temporária por prazo superior a 2 (dois) anos, o Oficial será reformado conforme dispuser o  
Estatuto da PMPA;

d) a seu termo, o referido Estatuto, disposto pela Lei Estadual nº 5.251/81, preceitua que 
a incapacidade definitiva pode advir,  dentre outros motivos, de doença ou enfermidade sem relação de 
causa e efeito com o serviço (art. 108, VI);

e) segundo a POLIBOM, o molitar interessado apresenta obesidade mórbida em grau II, 
sendo que a obesidade não é um problema moral ou de falta de vontade, mas sim um sério problema 
médico,  geralmente mal  tratado e com muitas causas,  envlvendo componentes genéticos,  metabólicos, 
hormonais, comportamentais, culturais, psicológicos e sociais;

f) por estar concorrendo à vaga com o militar interessado, e também por se tratar de 
situação inusitada na corporação, é que solicita orientação a esta Procuradoria Geral, “sobre quais medidas 
adotar para manter os atos do Comandante Geral respaldado de legalidade”.

Em anexo, constam os seguintes documentos: 
a) Ofício 254/2012 – DP, de 02 de março de 2012, por meio do qual o Ilmo. Diretor de 

Pessoal do CBMPA informa ao Exmo. Sr. Comandante Geral que o militar interessado deverá ser reformado, 
com fulcro no art. 18, paragráfo 6º, do Decreto Estadual nº 4.244/86;

b) Despacho do Exmo. Sr. Comandante Geral,  dotado de 02.03.2012, requerendo ao 
Presidente da COJ análise e parecer acerca do teor do Ofício 254/2012 – DP, de 02 de março de 2012;

c) Ofício nº 88/2012 – COJ, de 13 de março de 2012, por meio do qual a COJ solicitou à 
POLIBOM todas as informações referentes à inaptidão temporária do militar interessado por prazo superior  
a 2 (dois) anos, bem como atas de Junta de Inspeção de Saúde e, ainda, informação sobre a declaração de 
incapacidade definitiva;

d) Ofício nº 87/2012 – JIS BM, de 22 de março de 2012, por meio do qual o Diretor de 
Saúde do CBMPA informa o seguinte: 1) que, em razão de pedido médico, o militar interessado encontra-se  
dispensado de esforço físico em serviço, até 22.08.2012, respondendo expediente no quartel; 2) que não há 
declaração  de  incapacidade  definitiva,  porquanto  o  militar  interessado  encontra-se  com  incapacidade 
funcional temporária em razão de tratamento de saúde; 3) concorda-se com o médico assistente no sentido 
de que o militar interessado é capaz de desenvolver suas atividades laborativas;

e) Cópia da publicação da Portaria nº 645, de 26 de novembro de 2007, por meio da qual  
passou a vigorar o Manual de Treinamento Físico Militar do CBMPA, bem como do referido Manual.

Tendo em vista o endereçamento da consulta à Procuradoria do Estado Tatiana Ledo, 
ilustre Coordenador da PCTA, o processo tramitou originalmente naquele setor até ser remetido a esta  
PCON, para as providências cabíveis.

Em 20.04.2012, recebi o processo por distribuição regular, para empreender sua análise 
jurídica, o que se passa a fazer.

II – DA ANÁLISE JURÍDICA
A presente consulta  envolve  o  instituto  da  reforma militar,  o  qual  insere-se entre  as 

hipóteses de exclusão do militar do serviço ativo.
Nos termos da legislação militar estadual (Lei Estadual nº 5.251/85 – Estatuto da PMPA), 

a reforma se dará sempre ex officio e dentre as suas hipóteses encontram-se as seguintes:
“Art.  106. A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante reforma, 

será sempre “ex-officio” e ser-lhe-á aplicada desde que:
(…)
II – Seja julgado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar;
III  –  Esteja  agregado  há  mais  de  02  (dois)  anos,  por  ter  sido  julgado  incapaz, 

temporariamente, medinate homologação da Junta Policial-Militar Superior de Saúde, ainda mesmo que se 
trate de moléstia curável” (negritos não pertencentes ao original).

Portanto,  quer  a  incapacidade  definitiva,  quer  a  incapacidade  temporária  ensejam a 
reforma militar.

Contudo, no que diz respeito à incapacidade temporária, é cristalina a lei no sentido de 
que:  a)  a  incapacidade temporária  deve  ser  homologada pela  Junta  Policial  Superioe  de  Saúde;  b)  a 
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incapacidade temporária só dará ensejo à reforma se, antes, tiver acarretado a agregação do militar e esta  
perdurar por mais de 02 (dois) anos.

Por muito oportuno, salienta-se que a agregação, situação na qual o militar  da ativa 
deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu Qaudro, nela permanecendo sem número, é cabível,  
dentre outras hipóteses, quando o militar for afastado temporariamente do serviço ativo por ter diso julgado 
incapaz, temporariamente, após 01 (um) ano contínuo de tratamento de saúde própria.²

Note-se, por bastante oportuno, que as normas sobre reforma e agragação constantes 
da legislação estadual seguem lógica bastante semelhante à da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos membros das 
Forças Armadas)³.

Nessa esteira, William Venâncio de Oliveira, debruçado sobre o diploma legal federal, 
saca conclusões que se mostram úteis também à presente consulta, dentre elas a de que “O militar julgado  
incapaz temporariamente somente será reformado se estiver agragado por mais de dois anos, no entanto, o 
parecer de incapacidade temporária depende de homologação de junta superior de saúde”4

No caso  em tela,  não  há qualquer  referência  à  agregação do militar  interessado e, 
segundo informou por telefone o Ilmo. Sr. Presidente da COJ, em 03.05.2012, esta de fato não ocorreu.

O militar interessado, segundo consta dos autos, por ter deixado de se submeter, por 
motivo de saúde, a teste de aptidão física, foi considerado “inapto temporariamente ao fim a que se destina”  
por duas vezes, em fevereiro de 2010 e fevereiro de 2012 – vale dizer, por período superior a 02 anos. Mas,  
repita-se,  não  chegando a ser  agragado.  Permanece em atividades por  todo  esse  período,  ainda  que 
cumprindo expediente no quartel.

Sendo  assim,  entende-se,  com  o  devido  respeito,  que a  reforma  ex  officio  não 
procede, ao menos por ora.

É certo que a obesidade mórbida é doença capaz de gerar a reforma militar. A propósito, 
veja-se que a mesma é considerada incompatível com as especificidades da carreira militar:

“ADMINISTRATIVO.  MILITAR.  REFORMA.  OBESIDADE  EXÓGERA.  1.Militar 
temporário  que  apresentou  quadro  de  obesidade  no  curos  do  serviço  militar. 
Desligamento  após  submissão  a  Junta  Médica.  2.  A  perícia  constatou  que  a 
obesidade que acomete o apelante não guarda correlação de causa e efeito com o 
serviçomilitar, de caráter exógeno, não incapacitante para qualquer trabalho. 3. As 
especifidades da carreira militar não permitem que o militar apresente quadro de 
obesidade. 4. Com relação ao pedido de reintegração pura e simples estampado 
tão  –  somente  na  peça  de  apelação,  trata-se  de  inovação  do  pedido,  não  se 
conhecendo  de  recurso   quando   as  razões  divergem  da  matéria  versada  no 
decisum  impugnado.  5.  Recurso  a  que  se  nega  provimento.”  (TRF2,  AC 
199951022075506, DJU – Data: 28/08/2009 – Página: 152) – (negritos e grifos não 
pertencentes ao original) 5.

Com efeito,  a obesidade mórbida gera,  no mínimo,  incapacidade temporária,  se não 
gerar incapacidade definitiva e, como já dito, as duas hipóteses ensejam a reforma militar.

O caso em tela não é de incapacidade definitiva, porquanto há nos autos afirmativa do 
Diretor  de  Saúde  do  CBMPA de  que  o  militar  interessado  encontra-se  com  incapacidade  funcional 
temporaria  em  razão  de  tratamento  de  saúde,  respondendo  expediente  no  quartel,  por  ser  capaz  de 
desenvolver suas atividades laborativas administrativas (Ofício nº 87/12/JIS BM).

Sendo caso de incapacidade temporária, esta, como já dito, há de, primeiramente, gerar 
a agregação do militar e somente após 02 (dois) anos agragado é que deverá o militar ser reformado ex 
officio6.

Por  fim,  não  se  diga  que  não  há  hipótese  legal  de  agragação  em  que  possa  ser 
enquadrado o militar  interessado. É que, considerando as severas limitações que a obesidade mórbida 
impõe  ao  exercício  das  atribuições  militares,  comprometendo-as  em  seu  núcleo  essencial,  é  possível 
enquadrar o militar interessado na hipótese de agregação prevista no artigo 88, § 1º, III, a, da Lei Estadual 
nº  5.251/85,  devendo a incapacidade temporária  ser  homologada pela  Junta Policial-Militar  Superior  de 
Saúde7.

III – DAS CONCLUSÕES
As considerações acima expedidas permitem sacar as seguintes conclusões em face do 

caso concreto;
a) a obesidade mórbida é incompatível com as especificidades da carreira militar;
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b)  diante  das  severas  limitações  que  a  doença  impõe  ao  exercício  das  atribuições 
militares,  comprometendo-se  em  seu  núcleo  essencial,  é  possível  enquadrar  o  militar  interessado  na 
hipótese de agregação prevista no artigo 88, § 1º, III, a, da Lei Estadual nº 5.251/85, conforme entendimento 
firmado na decisão da TRF1 transcrita na nota 7 deste parecer, devendo a incapacidade temporária ser 
homologada pela Junta Policial-Militar Superior de Saúde;

c) somente se a agragação ultrapassar 02 (dois) anos, é que o militar interessado deverá 
ser reformado ex officio, nos termos do art. 106, III, da Lei Estadual nº 5.251/85.

Este é o parecer que, respeitosamente, submeto à superior apreciação de V. Exa.
Belém/PA, 04 de maio de 2012.

Mônica Martins Toscano Simões
Procurado do Estado

PROPOSTA PARA INDEXAÇÃO:
BOMBEIRO  MILITAR.  OBESIDADE  MÓRBIDA.  INCAPACIDADE  TEMPORÁRIA. 

REFORMA.
Processo nº 201200003589

Sr. Procurador-Geral,
Trata-se de consulta formulada pelo Presidente da Comissão da Justiça do Corpo de 

Bombeiros, de ordem do Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA, sobre a possibilidade de reforma de 
tenente coronel que sofre de obesidade mórbida.

Os  autos  foram  distribuídos  à  Dra.  Mônica  Simões  que  lavrou  Parecer  no  qual 
demonstrou que a reforma do policial militar pode ser motivada tanto por incapacidade definitiva, quanto por 
incapacidade temporária.

No caso submetido à análise desta Procuradoria o policial tem sido considerado incapaz 
temporariamente. Observou a i. Procuradora que, nesta hipótese, para que seja o mesmo reformado, é 
necessário  que:  (1)  a  incapacidade temporária  seja  homologada pela  Junta  Policial-Militar  Superior  de 
Saúde, (2) seja o militar agregado em razão da incapacidade temporária, e por período superior a dois anos.

Em razão da inobservância dos requisitos formais necessários, a Dra. Mônica Simões 
entedeu que, ao menos por ora, não é possível proceder com a reforma ex officio do militar em questão.

Ratifico o Parecer e o submeto à superior consideração.

Viviane Ruffeil Teixeira Pereira
Coordenadora da Procuradoria Consultiva 

Processo PGE nº 201200003589
Heleno Augusto Ribeiro de Andrade
À Coordenação de Procuradoria Consultiva:
1 – Aprovo o parecer pela Drª Mônica Simões, ratificado pela Coordenação.
2 – A reforma do militar em questão é inviável, uma vez que o mesmo não foi agregado 

por mais de 2 anos e, portanto, não preenche os requisitos legais para ser transferido à inatividade.
3. Oficiar à consulente encaminhando cópia do parecer e dos despachos de aprovação.
Belém, 15 de maio de 2012.

Marcus Martins Nery Lobato 
Procurador Geral do Estado em exercício 

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Aos Diretores de Pessoal, Saúde e COJ para conhecimento e providências que o caso 

requer.
2. A Ajudância Geral para publicação em Boletim Geral.

JOÃO HILBERTO SOUSA DEFIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - LICENÇA SAÚDE – CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 18MAIO2012.
A 2º  SGT BM  RUBENITA TRINDADE DE SOUZA,  da  AJG/QCG,  10  (dez)  dias  de 

dispensa de serviço fora do aquartelamento. Apresentação: 28MAIO2012.

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

INTERESSADO: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil-CEDEC.
ORIGEM: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
ASSUNTO:  Solicitação de parecer jurídico que versa sobre aquisição de materiais de 

uso essencial, via dispensa de licitação, para serem utilizados nas ações emergenciais pela CEDEC/PA.
ANEXO: Correspondência Interna nº 115/2012 da CEDEC/PA e Ofício nº 86/2012 – Gab 

do CMT.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. COMPRA DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, INCISO XXI.  LEI Nº 8.666/1993, 
ART.  24,  INCISO  IV.  DECRETO  7.257/2010.  LEI  ESTADUAL  Nº  5.774/1993.  POSSIBILIDADE  COM 
CONDICIONANTES.

I – DA CONSULTA E DOS FATOS
O Coordenador Adjunto da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – PA, TCEL. QOBM 

JOSÉ AUGUSTO FARIAS ALMEIDA,  remeteu  a  Comissão  de  Justiça  do  CBMPA  a  Correspondência 
Interna nº 115/2012, no qual frisa a competência da CEDEC  prevista na Lei Estatual nº 5.774/1993 e a  
situação emergencial em 14 municípios, e solicita a emissão de parecer jurídico a Comissão de Justiça do 
CBMPA relativo à dispensa de licitação para aquisição de materiais essenciais no atendimento a população 
afetada.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A análise trata de compra direta por dispensa de licitação em caso de “situação de emer-

gência”. Sobre o assunto a Carta Magna, no capítulo que trata das disposições gerais acerca da Administra-
ção Pública, estabelece no artigo 37, inciso XXI que as obras, serviços, compras e alienações, ressalvados 
os casos específicos em lei, serão contratados mediante prévio processo de licitação pública.

Vejamos o inciso XXI do artigo 37 da Constituição 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.” 

(grifo nosso)
Observa-se que o caso trata de uma exceção,  contratação direta em face de prévia 

existência de motivos caracterizadores de situação de emergência, sobre ela, coube a Lei nº 8.666/1993, 
dispor no art. 24, inciso IV, senão vejamos: 

“Art. 24. É dispensável a licitação:
 [...]
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência 

de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 
serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares,  e somente para os bens necessários ao 
atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocor-
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rência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos;”
(grifo nosso)
Portanto, é possível ocorrer dispensa de licitação quando ficar claramente caracterizada 

urgência  de atendimento a  situações que possam ocasionar  prejuízo  ou comprometer  a  segurança de 
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares.

Nesse  caso,  a  contratação  deve  servir  somente  para  o  atendimento  de  situação 
emergencial ou calamitosa e para etapas ou parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo  máximo  de  180  dias  consecutivos  e  ininterruptos,  contados  da  ocorrência  da  emergência  ou 
calamidade.

Assim como, não é permitida prorrogação dos contratos respectivos. Exemplo: contrato 
firmado por noventa dias, não pode ser prorrogado por mais noventa dias, a fim de completar os 180 dias  
previstos na norma. Deve ser feito novo contrato, mas não prorrogação.

Vale lembrar que mesmo com a dispensa de licitação é necessária a formalização de um 
contrato. Vejamos o artigo 62 da lei nº 8.666/1993:

“Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada 
de preços, bem como nas dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites 
destas duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo 
por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço.

§1º  A minuta  do  futuro  contrato  integrará  sempre  o  edital  ou  ato  convocatório  da 
licitação.

§2º  Em "carta  contrato",  "nota  de  empenho  de  despesa",  "autorização  de  compra", 
"ordem de execução de serviço" ou outros instrumentos hábeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 
55 desta Lei.

(grifo nosso)
Agora,  como  definir  situação  de  emergência?  A doutrina  entende  que  os  casos  de 

emergência se caracterizam pela necessidade imediata de resolução de um problema que possa trazer 
prejuízos à população, comprometendo sua segurança e pondo em risco obras, bens, serviços, etc. 

Na conceituação de Hely Lopes Meirelles:
"A emergência que dispensa a licitação caracteriza-se pela urgência de atendimento de 

situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipa-
mentos e outros bens, públicos ou particulares. Situação de emergência é, pois, toda aquela que põe em 
perigo ou causa dano à segurança, à saúde ou à incolumidade de pessoas ou bens de uma coletividade, 
exigindo rápidas providências do Poder Público para debelar ou minorar suas consequências lesivas." 

Nas palavras de Jessé Torres Pereira Júnior:
"Então, muitas vezes, a solução de emergência esconde uma imprevidência, uma falta 

de planejamento, uma improvisação, um defeito de gestão. Não é só uma questão de legalidade, é uma  
questão também de gestão. Cada vez que um gestor admite quebrar o galho do defeito do serviço com a 
emergência, está dando asas a permanente improvisação. Nada jamais será feito com planejamento, com 
antecedência, nada jamais terá o custo levantado oportunamente, terá estudos técnicos prévios de viabilida-
de, porque tudo se resolve de improviso, argüindo-se que é emergência, e vamos ter sempre um serviço 
mal gerido, mal prestado, mal gerenciado. E serviços, nessas circunstâncias, provavelmente, estão lesando 
o Erário, porque vão custar mais caro, é evidente. Tudo em cima da hora fica mais caro e não sai bem 
feito." 

O Decreto nº 7.257/2010, que regulamenta a Medida Provisória no 494, de 2 de julho de 
2010, define situação de emergência:

Art. 2o  Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
(...)
III - situação  de  emergência:  situação  anormal,  provocada  por  desastres, 

causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta 
do poder público do ente atingido;

 (...)  
A Lei Estadual nº 5.774/1993 estabelece a finalidade da Coordenadoria Estadual de De-

fesa Civil e define situação de emergência. Vejamos: 
(...) 
Art. 2º - A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil  visa atender as necessidades da 
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população  em  Situação  de  Emergência ou  Estado  de  Calamidade  Pública,  motivados  pelo 
desencadeamento  de  fatores  anormais  ou  adversos,  bem  como  minimizar  os  danos  e  prejuízos 
econômicos, sociais, humanos, materiais e ambientais, com o fim de preservar ou restabelecer a situação 
de normalidade da população atingida por desastre.

§  1º- Situação  de  Emergência:  reconhecimento  legal  pelo  poder  público  de 
situação  anormal  provocada  por  desastres,  causando  danos  suportáveis  e  superáveis  pela 
comunidade afetada.

(...) 
§  3º  -  O  estado  de  calamidade  pública  ou  a  situação  de  emergência  será 

reconhecido  por  ato  do  órgão  federal  competente,  à   vista  de  decreto  de  prefeito  municipal, 
homologado este pelo Governador do Estado.

No parágrafo 3º da citação acima, observa-se que o Governo do Estado deve homologar 
a  situação  de  emergência,  no  entanto  o  Decreto  nº  7.257/2010,  que  dispõe,  entre  outras,  sobre  o 
reconhecimento de situação de emergência, diz que não é mais necessária a homologação do Governo 
Estadual, se não vejamos: 

Art. 7o  O reconhecimento da situação de emergência  ou do estado de calamidade 
pública pelo Poder Executivo federal se dará mediante requerimento do Poder Executivo do Estado, do 
Distrito Federal ou do Município afetado pelo desastre. 

§ 1o  O requerimento previsto no caput deverá ser realizado  diretamente ao Ministério 
da Integração Nacional, no prazo máximo de dez dias após a ocorrência do desastre, devendo ser instruído 
com ato do respectivo ente federado que decretou a situação de emergência ou o estado de calamidade 
pública e conter as seguintes informações:

I - tipo do desastre, de acordo com a codificação de desastres, ameaças e riscos, 
definida pelo Ministério da Integração Nacional;

II - data e local do desastre;
III - descrição da área afetada, das causas e dos efeitos do desastre;
IV - estimativa de danos humanos, materiais, ambientais e serviços essenciais preju-

dicados;
V - declaração das medidas e ações em curso, capacidade de atuação e recursos 

humanos, materiais, institucionais e financeiros empregados pelo respectivo ente federado para o 
restabelecimento da normalidade; e

VI - outras informações disponíveis acerca do desastre e seus efeitos. 
§ 2o  Após avaliação das informações apresentadas no requerimento a que se refere o § 

1o e demais informações disponíveis no SINDEC, o Ministro de Estado da Integração Nacional reconhecerá,  
por meio de Portaria, a situação de emergência ou estado de calamidade, desde que a situação o justifique  
e que tenham sido cumpridos os requisitos estabelecidos na Medida Provisória n  o     494, de 2010  , e neste 
Decreto. 

§ 3o  Considerando a intensidade do desastre e seus impactos social, econômico e 
ambiental,  o Ministério da Integração Nacional reconhecerá,  independentemente do fornecimento 
das informações previstas no §1o, a situação de emergência ou o estado de calamidade pública com 
base no Decreto do respectivo ente federado. 

Contudo  observa-se que  nos casos de situação de emergência  é  necessário  que  a 
União, através do Ministro de Estado de Integração Nacional, reconheça este ato.

A respeito da Dispensa de licitação o Tribunal de Contas da União já se manifestou,  
vejamos:

zele  para  que  os  processos  de  dispensa  de  licitação,  motivados  por  situação 
emergencial (art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993), sejam necessariamente justificados, e comunicados dentro 
de três dias à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de cinco dias,  
como condição para eficácia dos atos, instruindo-os com os seguintes elementos: 

caracterização da situação emergencial ou calamitosa que tenha justificado a dispensa, 
quando for o caso; 

razão da escolha do fornecedor ou executante; e  
justificativa do preço, conforme disposto nos arts. 37, caput, da  Constituição Federal e  

26, caput, parágrafo único, incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Boletim Geral nº 098, de 28MAIO20112 – E-mail ajg@bombeiros.pa.gov.br Pág 7

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Mpv/494.htm


Acórdão 2387/2007 Plenário
Devem ser observados, quando da contratação emergencial, os seguintes preceitos:
I- podem  ser  contratados  somente  os  serviços  imprescindíveis  à  execução  das 

atividades essenciais ao funcionamento do órgão, devendo a contratação emergencial  subdividir-se nas 
mesmas modalidades de serviço que serão objeto da licitação para a contratação definitiva;

II- imprescindibilidade dos serviços e a essencialidade das atividades  devem estar 
expressamente demonstradas e justificadas no respectivo processo;

III- a contratação somente poderá vigorar pelo tempo necessário para  se concluir as 
novas licitações dos serviços de informática a serem promovidas, não podendo ultrapassar o prazo previsto  
no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993;

IV- à  medida  em que  forem  firmados  os  novos  contratos,  deverá  ser  encerrada  a 
respectiva prestação de serviços exercida no âmbito do contrato emergencial;

V- deverão ser observadas as disposições relativas às contratações  emergenciais, em 
especial aquelas contidas no art. 26 da Lei nº 8.666/1993 e na Decisão 347/1994 Plenário.

Acórdão 667/2005 Plenário
É possível afastar a obrigatoriedade de licitação com base na urgência da prestação dos 

serviços, evidenciada no caso concreto, a teor do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993.
É  dever  do  contratante,  ainda  que  no  caso  de  dispensa  de  licitação,  formalizar  o 

respectivo processo, caracterizando a situação emergencial, a razão da escolha do prestador de serviço e a 
justificativa do preço, e publicar o ato de dispensa na imprensa oficial, conforme prevê o art. 26, caput, 
parágrafo único e incisos I, II e III, da Lei nº 8.666/1993,  sendo vedada a prestação de serviços sem a 
cobertura de contrato devidamente formalizado, por expressa previsão do art. 60, parágrafo único, da citada 
lei.

Acórdão 3083/2007 Primeira Câmara (Sumário)
Deve ser responsabilizado o gestor pela contratação emergencial  indevida quando a 

situação adversa decorreu de sua omissão ou falta de planejamento.
Acórdão 627/2009 Segunda Câmara (Sumário)
Por outro lado se a Administração Pública não agir,  poderá ser considerada omissa, 

inclusive respondendo no âmbito criminal. 
III. CONCLUSÃO
Entendemos que a licitação, apesar de constituir regra geral no ordenamento jurídico 

pátrio  comporta  exceções expressamente  previstas na Lei  Federal  nº  8.666,  no caso,  em situação de 
emergência.

Por outro lado a emergência que justifica a dispensa de licitação deve ser caracterizada 
por situação fática real, e não meramente em tese, ocasionada por fato imprevisível ou, embora previsível, 
mas que não pôde ser evitado. 

Desta  forma,  a  confirmação  vem  com  o  ato  de  reconhecimento  de  Situação  de 
Emergência pelo Ministro de Estado da Integração Nacional. Vale lembrar que a dispensa por emergência 
do procedimento licitatório agrega caráter de excepcionalidade, podendo seu uso inadequado caracterizar 
ofensa ao princípio da moralidade pública, ensejando aplicação de sanção no âmbito administrativo, civil e  
criminal. 

Portanto,  está  comissão  de  justiça  do  CBMPA entende  ser  possível  a  dispensa  de 
licitação, desde que seja reconhecida a “situação de emergência” pelo  Ministro de Estado da Integração 
Nacional.

É o parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 15 de maio de 2012.

KLEBSON LOAIR LÁZARO MANSOS BENTES – CAP QOBM
Membro da Comissão de Justiça do CBMPA
Concordo com o parecer

CLAUDIO ANTÔNIO DA SILVA CAVALCANTI – TCEL. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça
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DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer;
2. Ao Coordenador Adjunto da CEDEC e Diretores da DAL e DF, respectivamente, para 

conhecimento e providências;
3. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral do CBMPA.

JOÃO HILBERTO SOUSA DEFIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

2  –  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  SEGURANÇA PÚBLICA E  DEFESA 
SOCIAL

AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 383489
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
NÚMERO: 7/2012
Objeto:  Aquisição de barracas tipo tenda de praia,  para atender as necessidades do 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, conforme as especifi cações e condições constantes no 
anexo I (Termo de Referência) e demais anexos do Edital.

Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br e www.compraspara.pa.gov.br
Responsável pelo certame: LUCIENE DO SOCORRO CRUZ PADILHA
Local de Abertura: www.comprasnet.gov.br
Data da Abertura: 05/06/2012
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento: Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do 

Recurso
06182134244280000 449052 0341000000 Estadual
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA

CRIAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DO SERVIDOR – PROSAUSERV E APROVAÇÃO 
DA  INSTITUIÇÃO  DO  COMITÊ  INTEGRADO  DE  ATENÇÃO  À  SAÚDE  DOS  SERVIDORES  DE 
SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL DO PARÁ - COGESSP, NO ÂMBITO DO SIEDS.

CONSELHO  ESTADUAL  DE  SEGURANÇA  PÚBLICA  RESOLUÇÃO  Nº  194/12  - 
CONSEP

EMENTA: Criação do Programa Saúde do Servidor – PROSAUSERV e aprovação da 
Instituição do Comitê Integrado de Atenção à Saúde dos Servidores de Segurança Pública e Defesa Social 
do Pará - COGESSP, no âmbito do SIEDS.

O Conselho Estadual de Segurança Pública - CONSEP, no uso das atribuições legais 
que lhe confere o art. 4º da Lei nº 7.584/2011, c/c os arts. 2º, 8º, inciso VII, 17, incisos I, IV, V e XX, e 22 do  
Regimento Interno, homologado pelo Decreto nº 1.555/96 e alterado pelo Decreto nº 0294/2003, e 

Considerando a busca pela garantia da saúde dos servidores do Sistema Estadual de 
Segurança Pública e Defesa Social- SIEDS, os quais perfazem mais de 25 mil pessoas, que atuam em  
atividades predominantemente marcadas pelo estresse, tensão e desgaste físico;

Considerando os altos índices estatísticos de absenteísmo no trabalho, acidentes em 
serviço, mortalidade e afastamentos precoces da atividade, além de doenças ocupacionais e licenças para 
tratamento  de  saúde,  entre  os  profissionais  de  segurança  pública  e  agentes  penitenciários,  o  que, 
consequentemente,  trazem  prejuízo  aos  próprios  e  à  manutenção  de  melhor  assistência  ao  cidadão 
paraense, no que se refere à segurança pública e defesa social;

Considerando a Instrução Normativa nº 01, de 26 de fevereiro de 2010, publicada no 
D.O.U de 12 de março de 2010, que institui o Projeto Qualidade de Vida dos Profissionais de Segurança 
Pública e Agentes Penitenciários;

Considerando os princípios e as metas do Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, 
em especial a necessidade de valorização das Instituições de Segurança Pública e de seus profissionais, 
requalificando-os, de forma a reduzir os riscos de morte e adoecimento no desempenho de suas funções;

Considerando a Portaria Interministerial SEDH/MJ nº 2, de 15 de dezembro de 2010, 
publicada no D.O.U de 16 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes nacionais de promoção e defesa 
dos direitos humanos dos profissionais de segurança pública, especialmente no que se refere aos itens de 
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17 a 29 do anexo da referida Portaria ;
Considerando  a  imperiosa  necessidade  de  se  aprimorar  as  políticas  públicas  de 

segurança,  principalmente  no  que  se  refere  à  integração  do  planejamento,  coordenação,  controle, 
fiscalização e execução das atividades operacionais dos Órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública 
e Defesa Social do Estado;

Considerando o prioritário propósito de se obter maior eficáciae efetividade no emprego 
dos órgãos do sistema, a fim de se propiciar a convergência de esforços e apoio mútuo, para garantir a 
segurança da população, na capital e no interior do Estado;

Considerando  a  finalidade  do  CONSEP  de  defi  nir  sobre  as  políticas  e  medidas 
relevantes na área de segurança pública do Estado do Pará;

Considerando finalmente, que a referenciada matéria proposta pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e Defesa Social - SEGUP, submetida a discussão e julgamento do Plenário da 244ª 
Reunião  Ordinário  do  CONSEP,  em  16.05.2012,  foi  aprovada  pela  unanimidade  dos  Conselheiros 
presentes.

RESOLVE:
Art.1º Fica criado no Estado do Pará o Programa Saúde do Servidor – PROSAUSERV, 

com a finalidade de estabelecer as ações de saúde biopsicossocial, no âmbito do SIEDS.
Parágrafo único - São consideradas linhas de ações do PROSAUSERV:
I – Incentivar o atendimento odontológico de prevenção, profilaxia e restauração bucal 

do respectivo público, pelo atendimento odontológico móvel;
II – Propor a realização de exames médicos periódicos anuais;
III – Realizar mapeamento da qualidade de vida (social, profissional, afetiva e saúde), 

das condições de trabalho dos profissionais  das Instituições da Segurança Pública e Defesa Social  do  
Estado do Pará.

IV – Levantar dados sobre as queixas, lesões agudas e sequelas que possam estar  
relacionadas  à  atividade  profissional,  através  de  entrevistas  e  preenchimento  de  formulários  tipo 
questionário, com acompanhamento de fisioterapeuta.

V – Realizar o atendimento nutricional e orientações quanto à reeducação alimentar dos 
servidores do SIEDS;

VI - Elaborar informações, relatórios e pareceres sobre assuntos de sua competência.
Art.2º Aprovar a instituição do Comitê de Gestão Integrada de Atenção à Saúde dos 

Servidores  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  –  COGESSP,  que  tem  a  missão  de  acompanhar, 
supervisionar  e  propor  diretrizes  referentes  às  ações  de  saúde,  qualidade  de  vida  e  valorização  dos 
profissionais  de  segurança  pública  e  defesa  social,  através  do  Programa  Saúde  do  Servidor  – 
PROSAUSERV.

Parágrafo  único.  Poderão  ser  criadas  no  âmbito  do  COGESSP,  após  estudo  de 
viabilidade técnica:

I – Comissões: com o intuito de normatizar e institucionalizar práticas relacionadas ao 
PROSAUSERV;

II  -  Centros  Integrados  de  Reabilitação  e  Readaptação  –  CIRR:  com o  objetivo  de 
promover a reabilitação física de profissionais acometidos por doenças ou lesões e a reinserção gradativa 
no ambiente de trabalho, a serem implementados por comissão especifica.

III - Núcleos Integrados de Atenção Biopsicossocial – NIAB: responsáveis pela promoção 
de  ações  de  acompanhamento  biopsicossocial  individual  e  coletivo  dos  profissionais,  da  ativa,  da 
inatividade e de seus dependentes legais, bem como pela redução e eliminação de riscos ocupacionais 
existentes no ambiente de trabalho que possam causar danos à saúde dos servidores do SIEDS, a serem 
implementados por comissão especifica.

Art.3º  O  objetivo  geral,  objetivos  específicos,  estrutura  organizacional,  atribuições, 
período de permanência dos membros, normas de funcionamento e demais disposições serão definidos no 
regulamento do COGESSP, a ser produzido por seus integrantes e aprovado pelo Plenário do CONSEP.

Art.4º  O  COGESSP  constituir-se-á  por  sete  (7)  membros,  titulares  e  suplentes, 
representantes de todos os órgãos do SIEDS, preferencialmente ligados à saúde biopsicossocial.

§ 1º Os atos de designação serão realizados por Portaria do CONSEP, após indicação 
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das Instituições integrantes do SIEDS.
§ 2º As funções exercidas pelos membros do COGESSP são consideradas de relevante 

interesse público.
Art. 5º Os Coordenadores Geral e Adjunto do COGESSP, respectivamente, deverão ser 

escolhidos dentre seus membros titulares,  para o mandato inicial  até a aprovação do Regulamento do 
Comitê, que defi nirá o processo eleitoral, o tempo de mandato, atribuições e responsabilidades.

Parágrafo Único – O Coordenador Geral encaminhará semestralmente ao CONSEP, o 
relatório de atividades do COGESSP, constando entre outros, o desempenho no período, mapas estatísticos 
dos atendimentos, prognósticos, óbices e antagonismos.

Art.6º A SEGUP – Órgão Central e demais Instituições integrantes do SIEDS, garantirão 
todo o apoio técnico, administrativo, operacional e quaisquer outros meios necessários ao desenvolvimento  
do COGESSP.

Art.  7º Esta Resolução, entra em vigor  na data da sua publicação, revogando-se as  
disposições em contrário.

Plenário do CONSEP, 17 de maio de 2012.

LUIZ FERNANDES ROCHA
Presidente do CONSEP
Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32164 de 24/05/2012)

3 – RESULTADO DE INSPEÇÃO
Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  sessão  temporária  de  nº  34,  datada  de 

03MAIO2012, proferiu os seguintes pareceres:

Nº NOME UBM POST/GRAD PARECER TIPO

1 WALTER DO SOCORRO BRITO PINHEIRO 12º GBM SUBTEN APTO LICENÇA ESPECIAL

2 EDSON CASTRO DA SILVA 3º GBM SGT APTO LICENÇA ESPECIAL

3 EDIVALDO DIAS FERREIRA 1º GBM SGT APTO LICENÇA ESPECIAL

4 EDUARDO DE JESUS FONSECA GOMES 1º SBM CB APTO LICENÇA ESPECIAL

5 DOMINGOS DA TRINDADE RIBEIRO 1º SGPA CB APTO LICENÇA ESPECIAL

(Fonte: Ofício nº 145/2012 – Diretoria de Saúde do CBMPA)

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

JOSÉ ORLANDO DE SOUZA SILVA - TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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