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

1ª PARTE - SEVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 02 DE AGOSTO DE 2012 (QUINTA-FEIRA)

Superior de Dia
Supervisor de Dia

MAJ BM OLIVEIRA
CAP BM LOAIR

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM NOGUEIRA
2º Turno: CAP BM MÔNICA

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS 2012

EDITAL Nº 09/2012 - DP, de 23 de julho de 2012
PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM 

INTEGRADO/2012 QUADRO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO
A) ERRATA DO EDITAL N.º 02/2012 – DP, DE 01 DE JUNHO DE 2012  

ONDE SE LÊ:
(...)
4.3 PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO DIA DO EXAME INTELECTUAL
4.3.1  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 

antecedência mínima, de 30 (trinta minutos) do horário marcado para início de exame, sendo compulsório o 
candidato estar uniformizado de 4º A ou 3º D, portando documento original de identidade funcional ou outro 
documento  oficial  com foto,  e  de  caneta  esferográfica  de tinta  azul  ou  preta.  A entrada  nas  salas  de  
realização de prova será feita até 15 (quinze) minutos antes do início do exame. (...)

LEIA-SE:
(...)
4.3 PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO DIA DO EXAME INTELECTUAL
4.3.1  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 

antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário marcado para o início do exame, sendo compulsório o 
candidato estar uniformizado de 4º A ou 3º D, portando documento original de identidade funcional ou outro 
documento oficial com foto, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O fechamento dos portões será 
realizado, pontualmente, às 08h00 da manhã, sendo impedidos de realizar tal etapa os candidatos que 
chegarem ao Instituto após o fechamento de todos os portões de acesso ao IESP.Após o fechamento dos 
portões, os candidatos que estiverem dentro das dependências do IESP terão a tolerância de até 10 (dez) 
minutos para adentrarem nas salas de realização do exame. No pólo Santarém, a sala será fechada às  
08h00, não sendo permitida a entrada de candidatos após este horário.Não será permitida a entrada de 
candidatos portando armas de fogo ou de qualquer outra natureza.(...)
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B)  PÓLOS ATIVADOS PARA A REALIZAÇÃO DO EXAME INTELECTUAL:
Conforme publicação no BG n.º 137, de 25 de julho de 2012, somente os pólos das 

cidades de Belém e Santarém foram ativados. Os candidatos que se inscreveram para o pólo de Marabá 
deverão realizar a etapa do exame intelectual no pólo Belém, juntamente com os candidatos do referido 
pólo, conforme data, hora e local discriminados abaixo. A divisão dos candidatos em suas respectivas salas 
e pólos será disponibilizada posteriormente.

PÓLO BELÉM
DATA: 05 DE AGOSTO DE 2012 (DOMINGO)
HORÁRIO: 08h00
LOCAL: INSTITUTO DE ENSINO DE SEGURANÇA DO PARÁ
END: BR-316, Km 13, em frente à passarela. Marituba-Pa 

PÓLO SANTARÉM
DATA: 05 DE AGOSTO DE 2012 (DOMINGO)
HORÁRIO: 08h00
LOCAL: QUARTEL DO 4º GBM 
End: Tv. Dom Frederico Costa, n.º647 – Prainha  Santarém-Pa
OBSERVAÇÃO GERAL: Os candidatos deverão observar rigorosamente as orientações 

expressadas no edital n.º 02/2012 –DP, especificamente os itens n.º 4.2 e 4.3 do referido edital, bem como a 
errata de edital desta referida nota.

EDITAL Nº 10/2012 - DP, de 23 de julho de 2012
PROCESSO SELETIVO INTERNO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS BM 

INTEGRADO/2012 QUADRO DE OFICIAIS ESPECIALISTAS
A) ERRATAS DO EDITAL N.º 03/2012 – DP, DE 01 DE JUNHO DE 2012  
• ONDE SE LÊ:  
4.2 DA 1ª ETAPA: EXAME HABILITATÓRIO: 
4.2.1 O Exame Habilitatório, valendo 10 (dez) pontos, possui caráter eliminatório, e será 

realizado conforme orientações a seguir:
CARATER DO EXAME DESCRIÇÃO DIAS DE REALIZAÇÃO

TEÓRICO (05pts)

Escrita Musical I. 
1. Ditado Rítmico - Melódico.  
2. Prova de Teoria Musical
3. História da Música (10 questões 
objetivas)

01 (um)
 dia

PRÁTICO (05pts)

Prova Prática 1.
Leitura Musical 
Percepção  Musical,  Estruturação 
e Solfejo não modulante.
Prova Prática 2.
Composição  -  Apresentação  de 
uma  composição  própria, 
elaborada no dia do exame, com 
no mínimo 10 (dez) compassos.
Arranjo – de uma música de livre 
escolha  já  existente,  com  no 
mínimo 10 (dez) compassos.
Prova Prática 3 – Regência de um 
grupo  Instrumental  (Banda  de 
Música)

03 (três)
dias

LEIA-SE:
4.2 DA 1ª ETAPA: EXAME HABILITATÓRIO: 
4.2.1 O Exame Habilitatório, valendo 10 (dez) pontos, possui caráter eliminatório, sendo 

dividido em duas partes: teórica e prática.  A parte teórica constará de uma prova, com 22 (vinte e duas) 
questões, divididas da seguinte forma: 10 (dez) questões de história da música, 10 (dez) questões de teoria  
da música, 01 (um) ditado rítmico e 01 (um) ditado melódico. A parte prática é dividida em outras 3 (três) 
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etapas: práticas 1,2 e 3.  A prática 1 será composta dos seguintes assuntos: Leitura Musical, Percepção 
Musical,  Estruturação  e  Solfejo  não  modulante.  Na  prática  2 será  cobrada  a  apresentação  de  uma 
composição  própria, elaborada  no  dia  do  exame,  com no  mínimo 10  (dez)  compassos.  Também será 
cobrado o arranjo de uma música já existente, a ser indicada pela banca examinadora no dia do exame, 
com no mínimo 10 (dez) compassos. Na prova prática 3, o candidato deverá reger um grupo instrumental 
(Banda de Música).

4.2.1.1 CALENDÁRIO DO EXAME HABILITATÓRIO:
DATAS DO EXAME DIVISÃO DO EXAME HORA LOCAL DE PROVA

02/08/12 Parte teórica e prática 1
08h00

Conservatório Carlos Gomes
(Avenida Gentil Bittencourt, 909 - 

Belém)
03/08/2012 Práticas 2 e3

• ONDE SE LÊ:  
(...)
4.3 PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO DIA DO EXAME INTELECTUAL
4.3.1  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 

antecedência mínima, de 30 (trinta minutos) do horário marcado para início de exame, sendo compulsório o  
candidato estar uniformizado de 4º A ou 3º D, portando documento original de identidade funcional ou outro 
documento  oficial  com foto,  e  de caneta  esferográfica  de tinta  azul  ou  preta.  A entrada  nas  salas  de 
realização de prova será feita até 15 (quinze) minutos antes do início do exame. (...)

LEIA-SE:
(...)
4.3 PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS NO DIA DO EXAME INTELECTUAL
4.3.1  O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  de  realização  do  exame  com 

antecedência mínima de 01 (uma) hora do horário marcado para o início do exame, sendo compulsório o 
candidato estar uniformizado de 4º A ou 3º D, portando documento original de identidade funcional ou outro 
documento oficial com foto, e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. O fechamento dos portões será  
realizado, pontualmente, às 08h00 da manhã, sendo impedidos de realizar tal etapa os candidatos que 
chegarem ao Instituto após o fechamento de todos os portões de acesso ao IESP. Após o fechamento dos 
portões, os candidatos que estiverem dentro das dependências do IESP terão a tolerância de até 10 (dez)  
minutos para adentrarem nas salas de realização do exame. Não será permitida a entrada de candidatos 
portando armas de fogo ou de qualquer outra natureza.(...)

Respeitosamente,

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO DA SILVA – CEL QOCBM
Diretor de Pessoal do CBMPA
(Fonte: Nota nº 48/2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

2 – NOTA DE SERVIÇO E ORDEM DE SERVIÇO - APROVAÇÃO
1. Conforme Ofício nº 229/2012 - 2º SGBM/I – Icoaraci-PA, de 17JUL2012, remetido ao 

Gab. do Comando Operacional do CBMPA, , aprovo a Ordem de Serviço nº 038/2012, referente ao Serviço 
de Prevenção nos Cemitérios de Santa Izabel e Tapanã, a ser realizado no dia 12AGO2012 (Domingo).

2. Conforme Ofício nº 250/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 05JUL2012, remetido 
ao Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 04/2012, referente ao Serviço 
de Cadastramento e Vistorias Técnicas – Julho/2012, naquele município. 

3. Conforme Ofício nº 251/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 10JUL2012, remetido 
ao Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 09/2012, referente a Ação 
Conjunta para Reintegração de Posse, a ser realizado no dia 15JUN2012, na Rodovia  Bragança-
Capanema, na entrada do ramal que segue para o balneário  “Toca da Amizade” –  Julho/2012, naquele 
município. 

4. Conforme Ofício nº 251/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 10JUL2012, remetido 
ao Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 10/2012, referente ao Serviço 
de  Prevenção Durante o XXIV Festival Junino de Bragança, a ser realizado nos dias 16 e 17JUN2012, na 
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Estação Cultural Armando Bordallo da Silva, naquele município.
5. Conforme Ofício nº 251/2012 - 12º SGBM/I – Bragança-PA, de 10JUL2012, remetido 

ao Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 11/2012, referente ao Serviço de 
Proteção Balneária nas Praias de Ajuruteua, Município de Bragança/PA - JULHO 2012. 

6. Conforme Ofício nº 153/2012 - 1º SGPA – Paragominas- PA, de 12JUL2012, remetido 
ao Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 006/2012, concernente ao 
Serviço de Prevenção durante o AMISTOSO DE FUTEBOL ENTRE PARAGOMINAS F. C. E CLUBE DO 
REMO, que aconteceu no dia 14 de julho de 2012 no Estádio Arena do Município Verde em Paragominas-
PA. 

7. Conforme Ofício nº 242/2012 - 7º GBM –  Itaituba- PA, de 11JUN2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem de Serviço nº 002/2012, concernente a 
regularizar o desenvolvimento da Operação COPA OURO 2012,quanto aos serviços de prevenção, 
salvamento, resgate, atendimento pré-hospitalar e combate a incêndio realizado pelo 7º GBM- Itaituba.

8. Conforme Ofício nº 242/2012 - 7º GBM –  Itaituba- PA, de 11JUN2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Nota de Serviço nº 008/2012, concernente a 
regularizar e estabelecer os procedimentos básicos quanto ao emprego da Corporação em serviços de 
guarda vidas em balneários de grande concentração de banhistas e locais de prevenção a acidente a serem 
realizados pelo 7º GBM durante o desenvolvimento da Operação Veraneio 2012, nos Balneários de 
Paranamin, São Luiz do Tapajós, Praia do Amor e Furo do Município de Itaituba.

9. Conforme Ofício nº 149/2012 - 9º SGBM – Cametá- PA, de 09JUL2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo as Ordens de Serviços nº 012 e 013/2012, concernente 
a  regularizar e estabelecer os procedimentos básicos quanto ao reforço no serviço de prevenção durante a 
Operação Verão da Paz 2012, nas Praias da Aldeia e Cametá Tapera, no Município de Cametá, a ser 
realizado pelo 9º SGBM-I, proporcionando segurança e tranquilidade a todos os banhistas. 

10. Conforme Ofício nº 198/2012 - 4º SGBM – Salinópolis- PA, de 05JUL2012, remetido 
ao Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem de Serviço nº 018/2012, concernente a 
regular e estabelecer os procedimentos básicos quanto ao serviço de prevenção a ser realizado pelo 4º 
SGBM na Operação PIRABAS EM PAZ.

11. Conforme Ofício nº 495/2012 - 1º GBM –  Belém- PA, de 20JUL2012, remetido ao 
Gab. do Comando Operacional do CBMPA, aprovo a Ordem de Serviços nº 019/2012, concernente a 
regularizar e estabelecer os procedimentos básicos, quanto ao serviço de prevenção a ser executado pelo 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, durante a realização do “3º Festival Estadual da Juventude Rural”.

12.  Aprovo a Ordem de Serviço nº 019/2012, do 5º GBM- Marabá, concernente a 
especificar e coordenar todas as medidas necessárias a execução dos serviços de prevenção no Estádio 
Zinho Oliveira inerentes a partida de futebol entre Águia e Cuiabá.

13.  Aprovo a Ordem de Serviço nº 020/2012, do 5º GBM- Marabá, concernente a 
especificar e coordenar todas as medidas necessárias a execução dos serviços de prevenção inerentes a 
Operação Rota do Sol no Município de Marabá, conforme o previsto na Nota de Serviço nº 124 da BM3 do 
Comando Operacional.

14.Aprovo a Ordem de Serviço nº 021/2012, do 5º GBM- Marabá, concernente a 
especificar e coordenar todas as medidas necessárias a execução dos serviços de prevenção no Estádio 
Zinho Oliveira inerentes a partida de futebol entre Águia e Guarany.

(Fonte: Nota nº 37/2012 – BM/1- COP)

3 – QUADRO DE TRABALHO SEMANAL – APROVAÇÃO
Conforme Ofício nº 470/2012 – 1º GBM – Belém-PA, de 13JUL2012, remetido ao Gab. 

do Comando Operacional do CBMPA, aprovo o Quadro de Trabalho Semanal nº 33, do 1º GBM , referente 
ao período de 16JUL2012 a 20JUL2012. 

(Fonte: Nota nº 37/2012 – BM/1- COP)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
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1 - INSTITUTO GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO
PORTARIA N° 2703, DE 22 DE JUNHO DE 2012
Proc. nº. 2012/247589
Assunto: Concessão de Reserva Remunerada
Interessado ( a ): GERSON PASTANA SILVA
Matricula nº. 3404820/1
Posto ou Graduação: SUBTENENTE BM
Lotação: 7º Subgrupamento de Incêndio
Valor dos Proventos: R$ 5,467,08
(Diário Oficial Nº. 32211 de 01/08/2012

2 – ERRATA
ONDE SE LÊ:
5 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº. 2.400/1982, que 

trata da Movimentação de Pessoal do CBMPA.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 11° SGBM/I – Belém para o CSMV/Mop – Ananindeua
SUBTEN BM JAIR COSTA DOS SANTOS MF 5539110-1
SUBTEN BM ORIVALDO FERREIRA COSTA MF 5561624-1
SUBTEN BM ARNALDO SANTOS SOUZA FILHO MF 5598575-1
SUBTEN BM RAIMUNDO NONATO NEVES BOGA FILHO MF 5598583-1
1° SGT BM WILLIAM ELÓI CORRÊA DA CUNHA MF 5428564-1
(Fonte: Nota nº 46, de 20JUL2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

LEIA-SE:
5 – TRANSFERÊNCIA
De acordo com o que preceitua o art. 5º do Decreto Estadual nº. 2.400/1982, que 

trata da Movimentação de Pessoal do CBMPA.
POR NECESSIDADE DO SERVIÇO
Do 11° SGBM/I – Belém para o CSMV/Mop – Ananindeua
SUBTEN BM JAIR COSTA DOS SANTOS MF 5539110-1
SUBTEN BM ORIVALDO FERREIRA COSTA MF 5561624-1
SUBTEN BM ARNALDO SANTOS SOUZA MF 5598575-1
SUBTEN BM RAIMUNDO NONATO NEVES BOGA FILHO MF 5598583-1
1° SGT BM WILLIAM ELÓI CORRÊA DA CUNHA MF 5428564-1
(Fonte: Nota nº 46, de 20JUL2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

3 – FÉRIAS - CONCESSÃO
Cocnedo a contar do dia 01DEZ2012, ao 3º SGT BM JOÃO DO SOCORRO LISBOA 

SANTOS, do 7º SGBM/I - Belém, o período de férias regulamentar relativo ao ano de 2010, deixado de 
gozar no ano de 2011 por necessidade do serviço. Apresentação: 31DEZ2012.

(Fonte: Nota nº 43, de 20JUL2012 – Diretoria de Pessoal do CBMPA)

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 079/2012-COJ.
INTERESSADO: SD BM JORGE ALBERTO CHAVES FERREIRA FLEXA THO
ORIGEM: Gab. do Comando
ASSUNTO:  Solicitação  de  afastamento  temporário  do  serviço  ativo  para  fins  de 

frequentar o curso de formação profissional para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia 
Federal, na Academia Nacional de Polícia, em Brasília-DF

ANEXO: Parte s/nº, de 19.07.2012, do SD BM THO

EMENTA:  MILITAR APROVADO  NO   CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA 
PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE AGENTE  DA POLÍCIA FEDERAL. 
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SOLICITA AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO SERVIÇO ATIVO.  PARECER JURÍDICO 
FAVORÁVEL EMITIDO PELA CONSULTORIA JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA DEFESA QUE TORNA O 
ASSUNTO PACÍFICO NO ÂMBITO DAS FORÇAS ARMADAS, COM FUNDAMENTO NOS TERMOS DOS 
ARTIGOS 82, XII E XIII, E 84 DA LEI N.º 6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES), BEM COMO DO ART. 14,  
§ 1º DA LEI N.º 9.624/98. PREVISÃO EQUIVALENTE NO ART. 88, III, “L”, LEI ESTADUAL 5.251, DE 31 DE 
JULHO DE 1985, ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DA PMPA.  EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE 
COM PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL 
A ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS.PARECER FAVORÁVEL A POSSIBILIDADE DO MESMO 
PASSAR A DISPOSIÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE 
AGENTE FEDERAL.

I – DA CONSULTA
O Exmo. Senhor Comandante Geral do CBMPA encaminhou a esta COJ a Parte s/nº, de 

19.07.2012, do SD BM JORGE ALBERTO CHAVES FERREIRA FLEXA THO,  para manifestação, em que 
este  solicita  afastamento  temporário  do  serviço  ativo,  para  fins  de  frequentar  o  curso  de  formação 
profissional para provimento de vagas no cargo de Agente da Polícia Federal, na Academia Nacional de 
Polícia, em Brasília-DF, fundamentando seu pedido nos art. 70, § 1º, alínea “b”, do Estatuto Policial Militar, 
art. 82, XII e XIII, art. 84, da lei nº 6688/80, Estatuto dos Militares e art. 14, § 1º da lei 9624/98, de acordo  
com o Parecer nº 057/2009 - COJ, transcrito no BG nº 181, de 16.10.2009, em regime de tempo integral e  
dedicação exclusiva,  devendo apresentar-se  no  dia  02.08.2012,  para entrega  de seus  documentos,  na 
Academia Nacional de Polícia, em Brasília-DF.

II - DOS FATOS
O SD BM JORGE ALBERTO CHAVES FERREIRA FLEXA THO foi aprovado  no   Curso 

de Formação Profissional para provimento de vagas no cargo de Agente  da Polícia Federal, o qual terá  
caráter eliminatório, e realizar-se-á em na Academia Nacional de Polícia, em Brasília-DF, exigindo-se do 
aluno tempo integral com frequência obrigatória e dedicação exclusiva, motivo pelo qual solicita ao Exmo.  
Sr.  Comandante  Geral  do  CBMPA afastamento  temporário  do  serviço  ativo,  para  fins  de  frequentar  o 
referido Curso, sendo que o mesmo não possui mais de 10 (dez) anos de efetivo serviço.

III – DO DIREITO
A Constituição Federal de 1988 deu tratamento diferenciado aos militares, em que se 

inserem também neste contexto os militares dos Estados, dispondo que estes são regidos por lei específica, 
conforme se pode verificar nos dispositivos abaixo:

Art.  42  -  Os membros das Polícias Militares  e Corpos de  Bombeiros Militares,  
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito  
Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios,  
além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§  
2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo 
as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142 - OMISSIS
§ 3º - Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-

lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
II  -  o militar em atividade que  tomar posse em  cargo ou emprego  público civil  

permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional  
nº 18, de 1998)

III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou 
função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao 
respectivo quadro  e  somente  poderá,  enquanto  permanecer  nessa situação,  ser  promovido  por  
antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para  
a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva,  
nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

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 
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as  peculiaridades  de  suas  atividades,  inclusive  aquelas  cumpridas  por  força  de  compromissos  
internacionais e de guerra.

Verificamos que a situação do interessado não se enquadra na situação do inciso II, 
porque  ainda  não  tomou  posse  no  cargo  de  policial  rodoviário  federal,  que  é  um  cargo  público  civil 
permanente, o que somente ocorrerá após a conclusão com aproveitamento do referido curso, se assim 
ocorrer, ou seja, neste momento ele não poderá ser transferido para a reserva.

 Também não se enquadra na situação do inciso III porque, muito embora a condição de 
aluno possa ser interpretada como temporária, esta não é cargo, ou seja, também não poderá ser agregado  
por este motivo.

Sobre o assunto, convém citarmos a parte conclusiva de um parecer jurídico emitido pela 
Consultoria Jurídica do Ministério da Defesa que torna o assunto pacífico no âmbito das forças armadas. O 
parecer  foi  publicado no Boletim do Exército  Nr  42/2006,  de 20 de outubro  de 2006.  Segue abaixo  a 
conclusão: 

[...] 
III – CONCLUSÃO 
19.  Pelo  exposto,  é  do entendimento  desta  Consultoria  Jurídica,  na  esteira  de  

remansosa jurisprudência, que nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e 84 da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto  
dos Militares), bem como do art.  14, § 1º da Lei n.º 9.624/98, a aprovação de servidor militar em  
concurso  para  provimento  de  outro  cargo  público,  na  esfera  do  Governo  Federal,  stadual,  de  
Território ou Distrito Federal, assegura-lhe o direito a afastamento temporário do serviço ativo, para  
fins de freqüentar o respectivo curso de formação, na condição de adido, mantendo-se agregado à  
corporação de origem, inclusive, no tocante à opção pela remuneração. 

20. Por fim, registramos que o teor deste Parecer se aplica à questão suscitada  
pelo Comando do Exército na forma do Ofício n.º 112-A1.13, de 11 de maio de 2006, tratada nos autos  
do Processo MD n.º 

60150.000285/2006-91, que seguem apensos aos presentes, dos quais constam às  
fls. 25-27 a manifestação da Secretaria de Organização Institucional deste Ministério – com a qual,  
respeitosamente, não 

concordamos  –  e  a  Informação  n.º  373/COJAER/2006,  que  aprovou  o  Estudo  
Preparatório n.º 372/COJAER/2006 (fls. 30-34), em harmonia com a tese ora defendida. 

À  apreciação  do  Senhor  Coordenador-Geral  de  Atividades  Jurídicas  
Descentralizadas. 

Brasília, 17 de julho de 2006. 
ÁLVARO CHAGAS CASTELO BRANCO 
Advogado da União 
Coordenador de Acompanhamento e Controle 
das Atividades Jurídicas Descentralizadas 
De acordo. 
À apreciação da Senhora Consultora Jurídica. 
Brasília, 20 de julho de 2006. 
ADRIANO PORTELLA DE AMORIM 
Coordenador-Geral de Atividades 
Jurídicas Descentralizadas 
Despacho da Consultora Jurídica: 
1. Aprovo, nos termos do inciso III do artigo 11 da Lei Complementar n.º 73, de 10  

de fevereiro de 1993,  e no inciso III do artigo 1º do Anexo do Ato Regimental n.º 6, de 19 de junho de  
2002, do Advogado-Geral da União.

2. 2 Fixo o entendimento no sentido de que, nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e  
84 da Lei  n.º  6.880/80 (Estatuto dos Militares),  bem como do art.  14,  § 1º  da Lei  n.º  9.624/98,  a  
aprovação de servidor militar em concurso para provimento de outro cargo público, na esfera do  
Governo Federal, Estadual, de Território ou Distrito Federal,  assegura-lhe o direito a afastamento 
temporário do serviço ativo, para fins de freqüentar o respectivo curso de formação, na condição de  
adido,  mantendo-se  agregado  à  corporação  de  origem,  inclusive,  no  tocante  à  opção  pela  
remuneração. 
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3.  Encaminhe-se a cópia do presente Parecer às Consultorias Jurídicas-Adjuntas  
dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como à Secretaria de Organização  
Institucional deste Ministério, para fins de aplicação do entendimento em seus respectivos âmbitos  
de atuação.

Brasília, 24 de julho de 2006.
MARIANA SOARES Advogada da União
[...] 
O art. 82, XII, XIII, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, Estatuto dos Militares, 

acima referenciado dispõe o seguinte: 
Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do serviço  

ativo por motivo de: 
XII - ter passado à disposição de Ministério Civil, de órgão do Governo Federal, de  

Governo Estadual, de Território ou Distrito Federal, para exercer função de natureza civil; 
XIII - ter sido nomeado para qualquer cargo público civil temporário, não-eletivo,  

inclusive da administração indireta; 
Art. 84. O militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e remuneração, à  

organização militar que lhe for designada, continuando a figurar no respectivo registro, sem número,  
no lugar que até então ocupava.

O Art. 14, §1º da Lei n.º 9.624/98, de 2 de abril de 1998, também referenciado dispõe o  
seguinte:

Art.  14.  Os  candidatos  preliminarmente  aprovados  em  concurso  público  para  
provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus,  
a título de auxílio financeiro, a cinqüenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que  
estiver concorrendo.

§ 1º No caso de o candidato ser servidor da Administração Pública Federal, ser-
lhe-á facultado optar pela percepção do vencimento e das vantagens de seu cargo efetivo.

Similarmente,  a  Lei  Estadual  5.251,  de  31  de  julho  de  1985,  Estatuto  dos  Policiais 
Militares  da  PMPA,  que  também  se  aplica  aos  militares  do  CBMPA,  acerca  deste  assunto,  dispõe  o 
seguinte:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar  
vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:
III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
l) Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do Estado,  

da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil
m)Ter sido nomeado para qualquer cargo público civil  temporário,  não eletivo,  

inclusive da administração indireta;
Visando a impedir que o servidor deixe de executar suas atividades sem a necessária 

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

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

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

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

autarquias,  fundações,  empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista,  suas  subsidiárias  e  
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;

(…)"
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IV – DO PARECER
Do estudo apresentado, em síntese, concluímos que:
1. A CF, Art. 142, § 3º, II e III, dispõe o seguinte:
II  -  o militar em atividade que  tomar posse em  cargo ou emprego  público civil  

permanente será transferido para a reserva, nos termos da lei;
III - O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse em cargo, emprego ou 

função pública civil temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, ficará agregado ao 
respectivo quadro  e  somente  poderá,  enquanto  permanecer  nessa situação,  ser  promovido  por  
antigüidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela promoção e transferência para  
a reserva, sendo depois de dois anos de afastamento, contínuos ou não, transferido para a reserva,  
nos termos da lei; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)

2. Verificamos que a situação do interessado não se enquadra na situação do inciso II,  
porque ainda não tomou posse no cargo de agente federal, que é um cargo público civil permanente, o que 
somente ocorrerá após a conclusão com aproveitamento do referido curso, se assim ocorrer, ou seja, neste 
momento ele não poderá ser transferido para a reserva.  Também não se enquadra na situação do inciso III  
porque, muito embora a condição de aluno possa ser interpretada como temporária, esta não é cargo, ou 
seja, também não poderá ser agregado por este motivo.

3. Citamos a parte conclusiva de um parecer jurídico emitido pela Consultoria Jurídica do 
Ministério da Defesa que torna o assunto pacífico no âmbito das forças armadas. O parecer foi publicado no 
Boletim do Exército Nr 42/2006, de 20 de outubro de 2006. Segue abaixo parte da conclusão: 

[...] 
III – CONCLUSÃO 
19.  Pelo  exposto,  é  do entendimento  desta  Consultoria  Jurídica,  na  esteira  de  

remansosa jurisprudência, que nos termos dos artigos 82, XII e XIII, e 84 da Lei n.º 6.880/80 (Estatuto  
dos Militares), bem como do art.  14, § 1º da Lei n.º 9.624/98, a aprovação de servidor militar em  
concurso  para  provimento  de  outro  cargo  público,  na  esfera  do  Governo  Federal,  estadual,  de  
Território ou Distrito Federal, assegura-lhe o direito a afastamento temporário do serviço ativo, para  
fins de freqüentar o respectivo curso de formação, na condição de adido, mantendo-se agregado à  
corporação de origem, inclusive, no tocante à opção pela remuneração. 

[...] 
4. Vislumbramos no art. 88, III, “l”, Lei Estadual 5.251, de 31 de julho de 1985, Estatuto  

dos Policiais Militares da PMPA, uma possibilidade de adequação para atender este caso, muito embora 
entendermos que passar militar a disposição de outro órgão não represente direito do militar, e sim uma 
prerrogativa do Administrador, ou seja, uma faculdade, por ser ato discricionário. Entendemos que apenas 
sua agregação decorrente é que é obrigatória, ou seja, ato vinculado, senão vejamos:

Art. 88 - A agregação é a situação na qual o Policial Militar da ativa deixa de ocupar  
vaga na Escala Hierárquica do seu Quadro, nela permanecendo sem número.

§ 1º - O Policial Militar deve ser agregado quando:
III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
...
l) Ter passado à disposição de Secretaria de Estado ou de outro órgão do Estado,  

da União, dos Estados ou dos Territórios para exercer função de natureza civil
5. Por fim, a Constituição Federal de 1988 veda a acumulação remunerada de cargos, 

empregos e funções públicas nos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, restringindo-a apenas 
às hipóteses expressamente nela indicadas no art. 37, XVI.

Face ao exposto, e pelo fato de existir precedente de caso similar em que o  então 1º 
TEN QOBM WAGNER CANTANHEDE RODRIGUES foi aprovado em concurso para a Polícia Rodoviária 
Federal  em 2009, com parecer favorável pela possibilidade tanto desta Comissão de Justiça,  como da 
Procuradoria Geral do Estado, somos de parecer favorável a possibilidade do  SD BM JORGE ALBERTO 
CHAVES FERREIRA FLEXA THO passar a disposição da Polícia Federal para frequentar o referido curso, 
sendo  este  um ato  discricionário  de  V.  Exa.,  não  representando  um direito  do  militar,  segundo  nosso 
entendimento,  salvo melhor  juízo,  e,  assim sendo feito,  caso o mesmo conclua com aproveitamento o 
referido curso e seja empossado no referido cargo, este deve ser transferido para a reserva remunerada, 
sendo que não poderá acumular remuneração, devendo fazer opção. 
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É o Parecer.
Quartel em Belém-PA, 25 de julho de 2012.

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente Parecer.
2. Publique-se em BG.
3. Ao Diretor de Pessoal para providências.

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

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

SOCIAL
AVISO DE LICITAÇÃO
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 416627
MODALIDADE: CONVITE
Número: 7/2012
Objeto:  contratação  de  empresa  especializada  em  serviços  de  perfuração  de 

aproximadamente 100 (cem) metros de solo para instalação de 01 (um) poço tubular na unidade do 7º  
Grupamento  de  Bombeiros  Militar,  sito  a  Rodovia  transamazônica,  Km 1,  nº  1049,  bairro  Floresta,  no 
município de Itaituba/Pará, conforme as especificações contidas nos anexos do Edital.

Entrega do Edital: Sala de licitações do FISP, sito a rua Arcipreste
Manoel Teodoro nº 305 ou no site www.compraspara.pa.gov.br
Responsável pelo certame: LUCIENE DO SOCORRO CRUZ PADILHA
Local de Abertura: 7º Grupamento de Bombeiros Militar, Itaituba/PA
Data da Abertura: 08/08/2012
Hora da Abertura: 09:00
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso Origem do Recurso
06182134244280000          449051                      0341000000              Estadual
Ordenador: BELARMIRA FÁTIMA SOUZA PANTOJA
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32211 de 01/08/2012)

2 - INFORMAÇÃO 
Informo aos  oficiais  que  tiram serviço  de Superior  de  Dia  e  Supervisor  de  Área  ao 

CBMPA, que conforme exarado pelo Exmº. Sr. Comandante Geral do CBMPA, a partir desta data até a 
permanecem dos oficiais do CBMDF no QCG, quando de serviço, Vossos Senhorias serão alojados no 
Alojamento do Adjunto ao Fiscal de Dia ao QCG, por conseguinte o Adjunto será remanejado ao Alojamento  
do Fiscal de Dia.

4ª PARTE: JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O CEL QOSBM ROBERTO ANTONIO FIGUEIRA DE MAGALHÃES, Diretor de Saúde do 
CBMPA, no suo de sua competência que lhe confere o art. 73, inciso I, e art.74 § 2º da Lei Estadual nº 
6.833, de 13 de fevereiro de 2006, ora em vigor para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
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Aos  militares:  CAP QOCBM José  Mário Barbosa  de  Brito,  CAP QOSBM  Lilianne 
Oliveira Thiers Carneiro, CAP QOSBM Oswaldo Baptista do Carmo Júnior, 2º SGT BM Cristiane Leite da 
Silva de Souza, 2º SGT BM Elem Cristina Gonçalves de Almeida, SD BM Marcelo Henrique Leite Lopes o 
SD BM Hauel da Silva Barros, pertencentes à Diretória de Saúde do CBMPA, por terem no período de 17 a 
23 de junho de 2012 se deslocado aos Municípios de Redenção e Conceição do Araguaia, respectivamente, 
com intuito de comporem missão integrada com os demais órgãos de segurança pública do Estado do Pará,  
cujo objetivo foi levar serviços de saúde para os militares e policiais civis que atuam no Sul do Pará, assim 
como para seus dependentes. Os militares em tela deslocaram-se mesmo sem receber antecipadamente às 
diárias  que  fazem jus  para  seu  custeio  ,  demonstrando serem possuidores  dos  valores  inerentes  aos 
militares,  tais  como o  profissionalismo,  disciplina,  altruísmo,  fé  na  missão  e  sentimento  à  comunidade 
estadual.  Atuaram preocupando-se com a integridade física,  moral e psíquica de todos os servidores e 
dependentes que buscaram os serviços oferecidos;  servindo de exemplo aos seus superiores,  pares e 
subordinados. É com satisfação que elogio o referidos militares. COLETIVO.

(Fonte: Ofício nº 203/2012 - POLIBOM)

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

Confere com o Original:

JOSÉ RAIMUNDO LÉLIS POJO - MAJ QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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