
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 27 DE NOVEMBRO DE 2013.
BOLETIM GERAL Nº 221

Para conhecimento das Unidades subordinadas e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇO PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2013 (QUINTA-FEIRA)
Superior de Dia MAJ BM MASCOS
Supervisor de Área CAP BM ANA PAULA

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

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DA AJG/QCG
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM LEONARDO

Perito de Incêndios e Explosões MAJ BM BENTES
TEN BM RIBEIRO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 811 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 618488
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual 

de Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da lei 5.731, de 15 de dezembro 
de 1992 e;

Considerando  a  necessidade  de  se  estabelecer  normas  reguladoras  para  o  Exame 
Físico  dos  candidatos  aos  Concursos  Públicos  para  Admissão  nos  Cursos  de Formação de  Oficiais  e 
Praças e de Adaptação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

RESOLVE:
Art.  1º  –  Aprovar  as Normas Reguladoras  para  o  Exame Físico dos  Candidatos  ao 

Ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais e Praças e de Adaptação de Oficiais do Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará, conforme Anexo Único;

Art.2º - Revogam-se as disposições contidas na Portaria n.º 645, de 26 de novembro de 
2007, relativas as matérias relacionadas à TAF de admissão, contidas no Manual de Treinamento Físico  
Militar;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

ANEXO ÚNICO
NORMAS  REGULADORAS  PARA  O  EXAME  FÍSICO  DOS  CANDIDATOS  AO 

INGRESSO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS E PRAÇAS E DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS 
DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

I – DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF):
Os candidatos convocados ao Exame Físico  serão submetidos  ao Teste  de Aptidão 

Física (TAF).
O  Teste  de  Aptidão  Física  (TAF)  tem o  objetivo  de  avaliar  as  condições  físicas  do 

candidato,  exigindo os índices mínimos de  desempenho físico necessário  para o  desenvolvimento  das 
atividades físicas nos Cursos de Formação.
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O  TAF  será  aplicado  por  comissão  composta  por  oficiais  e  praças  do  CBMPA 
especialistas na área, detentores do Curso Militar de Educação Física realizado nas Forças Auxiliares ou 
nas Forças Armadas do Brasil ou Educadores Físicos graduados detentores do Curso de Licenciatura em 
Educação Física, e em locais apropriados, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

O  Teste  de  Avaliação  Física  (TAF)  será  realizado  com  observância  das  seguintes 
condições:

a) o candidato deverá se apresentar trajando roupa e calçado apropriados para a prática 
da educação física;

b)  os  testes  e  exercícios  que  compreendem  a  Avaliação  de  Aptidão  Física  serão 
realizados em até duas tentativas, com exceção da corrida, que será realizada em apenas uma tentativa.  
Caso o candidato, nos testes que admitam mais de uma tentativa, não alcance o índice mínimo na primeira  
tentativa,  poderá realizar a segunda tentativa com um intervalo máximo de 01 (uma) hora e, caso não 
alcance o índice mínimo exigido, não poderá realizar os exercícios seguintes.

c)  Será  considerado  APTO  no  teste  de  aptidão  física  o  candidato  que  atingir  a 
performance mínima em todos os testes.

II - CONSTITUIÇÃO E DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA (TAF):
A Avaliação Física compreende a execução dos seguintes exercícios com os respectivos 

índices mínimos a serem atingidos pelos candidatos:

PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO  DE OFICIAIS  (CFO BM)  E  DE SOLDADOS 
(CFSD BM)

TIPO DE EXERCÍCIO MASCULINO FEMININO

Flexão de braço no solo 23 repetições
(vinte e três)

19 repetições
(dezenove)

Abdominal em decúbito dorsal 45º, em 
1 minuto

36 repetições
(trinta e seis)

30 repetições
(trinta)

Corrida de 12 minutos 2300 metros
(dois mil e trezentos)

2000 metros
(dois mil)

Natação 50 metros 50 segundos
(cinquenta)

55 minuto
(cinquenta e cinco)

Flexão de braço na barra fixa 05 repetições
(cinco)

04 repetições
(quatro)

PARA O CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS (CADOF BM)

TIPO DE EXERCÍCIO MASCULINO FEMININO

Flexão de braço no solo 20 repetições
(vinte)

17 repetições
(dezessete)

Abdominal em decúbito dorsal 45º, em 
1 minuto

32 repetições
(trinta e duas)

26 repetições
(vinte e seis)

Corrida de 12 minutos 2200 metros
(dois mil e duzentos)

1800 metros
(mil e oitocentos)

Natação 50 metros 55 segundos
(cinquenta e cinco)

1 minuto
(um)

Flexão de braço na barra fixa 03 repetições
(três)

02 repetições
(duas)

Os exercícios físicos constituintes do exame físico serão executados da seguinte forma:

1) FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO: 
A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão de braço no solo  

obedecerá aos seguintes critérios:
O  candidato  de  sexo  masculino  deverá  posicionar-se  inicialmente  em quatro  apoios 

(mãos e pés) e em decúbito ventral,  com os cotovelos em extensão. As mãos voltadas para frente, na 
direção da linha dos ombros e o olhar direcionado para o espaço entre elas. Executará a flexão do cotovelo  
até que o tórax aproxime-se ao solo, mantendo os membros superiores paralelos ao tórax e retornará a  
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posição inicial  numa sequência ininterrupta,  até a sua exaustão máxima.  A contagem inicia  a partir  da 
primeira extensão dos membros superiores, sendo que o número de repetições executadas corretamente 
pelo candidato serão anotadas pela banca.

Para as candidatas do sexo feminino, a execução deve seguir as mesmas orientações, 
sendo que serão utilizados seis apoios (joelhos, mãos e pés).

2) ABDOMINAL EM DECÚBITO DORSAL, EM 45º: 
A metodologia para a preparação e a execução do teste flexão abdominal em decúbito 

dorsal, em 45º, será assim constituída:
O candidato deverá posicionar-se inicialmente em decúbito dorsal, com os dedos das 

mãos entrelaçados na nuca e pernas semi-flexionadas, pés em contato com o solo (30 cm das nádegas e 
abertos na largura dos ombros),  apoiados pelo  examinador.  Durante 60 segundos,  o  candidato  deverá 
executar a flexão do abdome até uma angulação que permita tocar-lhe com o cotovelo no joelho respectivo 
e retornar a posição inicial, ininterruptamente, sendo o número de repetições executadas corretamente pelo 
candidato durante 60 segundos, anotados pela banca.

3) DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS: 
A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos,  

será assim constituída:
O candidato terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida. 

Para  a  realização  do  teste  de  corrida,  o  candidato  poderá,  durante  os  doze  minutos,  deslocar-se  em 
qualquer rítimo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, para depois prosseguir;

Os exercícios físicos constituintes do exame físico serão executados da seguinte forma:

1) FLEXÃO DE BRAÇO NO SOLO: 
A metodologia para a preparação e a execução do teste de flexão de braço no solo  

obedecerá aos seguintes critérios:
O  candidato  de  sexo  masculino  deverá  posicionar-se  inicialmente  em quatro  apoios 

(mãos e pés) e em decúbito ventral,  com os cotovelos em extensão. As mãos voltadas para frente, na 
direção da linha dos ombros e o olhar direcionado para o espaço entre elas. Executará a flexão do cotovelo  
até que o tórax aproxime-se ao solo, mantendo os membros superiores paralelos ao tórax e retornará a  
posição inicial  numa sequência ininterrupta,  até a sua exaustão máxima.  A contagem inicia  a partir  da 
primeira extensão dos membros superiores, sendo que o número de repetições executadas corretamente 
pelo candidato serão anotadas pela banca.

Para as candidatas do sexo feminino, a execução deve seguir as mesmas orientações, 
sendo que serão utilizados seis apoios (joelhos, mãos e pés).

2) ABDOMINAL EM DECÚBITO DORSAL, EM 45º: 
A metodologia para a preparação e a execução do teste flexão abdominal em decúbito 

dorsal, em 45º, será assim constituída:
O candidato deverá posicionar-se inicialmente em decúbito dorsal, com os dedos das 

mãos entrelaçados na nuca e pernas semi-flexionadas, pés em contato com o solo (30 cm das nádegas e 
abertos na largura dos ombros),  apoiados pelo  examinador.  Durante 60 segundos,  o  candidato  deverá 
executar a flexão do abdome até uma angulação que permita tocar-lhe com o cotovelo no joelho respectivo 
e retornar a posição inicial, ininterruptamente, sendo o número de repetições executadas corretamente pelo 
candidato durante 60 segundos, anotados pela banca.

3) DO TESTE DE CORRIDA DE DOZE MINUTOS: 
A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos, 

será assim constituída:
O candidato terá o prazo de doze minutos para percorrer a distância mínima exigida.  

Para  a  realização  do  teste  de  corrida,  o  candidato  poderá,  durante  os  doze  minutos,  deslocar-se  em 
qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir.

O início e o final do teste serão dados pelos integrantes da banca, por meio de silvo de  
apito.

A correta realização do teste de corrida de doze minutos levará em consideração as 
seguintes observações:

a) Após o final do teste, o candidato somente poderá continuar a correr ou caminhar no 
sentido transversal da pista, no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término do tempo do 
teste;
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b) Um único relógio,  o do coordenador do teste,  controlará o tempo oficial  do teste,  
sendo o único que servirá de referência para o início e término;

c) Ao completar cada volta, o candidato deverá dizer o seu número de identificação em 
voz alta para o auxiliar de banca que estiver marcando o seu percurso e será informado de quantas voltas 
completou naquele momento;

d)  Após  o  apito  que  indica  o  término  do  teste,  o  candidato  deverá  evitar  parar 
bruscamente a corrida, evitando ter um mal súbito. A orientação é para que o candidato continue a correr ou 
caminhar no sentido transversal da pista, no ponto em que se encontrava quando soou o apito de término  
do tempo do teste.

e) Ao soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde 
estava naquele momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem 
percorrida.

f) Será proibido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de doze minutos:
f.1) abandonar a pista antes da liberação do fiscal;
f.2) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, depois de 

findos  os  doze  minutos,  sem a  respectiva  liberação  do  fiscal,  sob  pena  de  ser  considerado  inapto  e,  
consequentemente, eliminado do concurso.

f.3) O teste de corrida de doze minutos será realizado em uma única tentativa

4) TESTE DE NATAÇÃO: 
A metodologia para a preparação e a execução do teste de natação para os candidatos 

dos sexos masculino e feminino será constituída de: 
Ao comando “em posição”, o candidato deverá posicionar-se em pé, fora da piscina.
Ao comando da banca examinadora, emitido por sinal sonoro, o candidato deverá saltar 

na piscina e nadar 50 metros, em nado livre.
Na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (em 

caso de piscina de aproximadamente 25 metros).
A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de 

chegada. 
Não será permitido ao candidato: 
a) Apoiar-se ou impulsionar-se na borda lateral, na parede lateral ou na raia; parar na 

borda, durante a virada (em caso de piscina de aproximadamente 25 metros); 
b) Dar ou receber qualquer ajuda física; 
c)  Utilizar  qualquer  acessório  que facilite  o  ato  de nadar,  exceto touca  e óculos  de 

natação;
d)  O  teste  de  natação  de  50  metros  poderá  ser  realizado  em  piscina  de 

aproximadamente 25 metros.

5) DA FLEXÃO DE BRAÇOS NA BARRA FIXA: 
A metodologia  para a preparação e a execução do teste de flexão de braços na barra 

fixa para os candidatos dos sexos masculino e feminino obedecerá aos seguintes critérios:
O candidato deverá posicionar-se inicialmente em extensão corporal,  suspenso pelas 

mãos pronadas em barra fixa, sem nenhum apoio auxiliar. Deverá fazer a elevação do corpo através da 
flexão dos membros superiores, até que o queixo ultrapasse a barra fixa e retornar a posição inicial.  A 
contagem inicia a partir da primeira extensão dos membros superiores, sendo que o número de repetições 
executadas corretamente pelo candidato serão anotadas pelo avaliador.

Para o sexo feminino,  a execução deve seguir  as mesmas orientações,  salvo que a 
barra fixa é utilizada na diagonal, sendo sua altura base de 1,30m (um metro e trinta centímetros). 

Durante  a  extensão  dos  membros  superiores,  seu  corpo  deve  permanecer 
diagonalmente  à  barra  fixa  com  os  calcanhares  apoiados  ao  solo  e  seu  tórax  deverá  assumir  uma 
angulação de aproximadamente 45º com a barra, quando os braços estiverem estendidos.

III – DAS CONDIÇÕES QUE IMPLICAM EM ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO:
a) Deixar de comparecer para realizá-lo em local, dia e horário estabelecidos em edital 

de convocação;
b)  Deixar  de  realizar  qualquer  um dos  testes  que  o  compõem,  sendo  considerado 

INAPTO e, portanto, automaticamente eliminado do concurso;
c) Chegar atrasado para realização do TAF;
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d) Às candidatas gestantes que deixarem de apresentar atestado médico, emitido em até 
48 (quarenta e oito) horas antes da realização do TAF, por médico especialista habilitado para emití-lo, bem 
como não assinar termo de responsabilidade, conforme normas editalícias.

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

PORTARIA Nº 812 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 618586
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 4º, da lei 5.731, de 15 de dezembro de  
1992 e;

Considerando  a  necessidade  de  se  estabelecer  normas  reguladoras  para  avaliação 
antropométrica e médica dos candidatos aos Concursos Públicos para Admissão nos Cursos de Formação 
de Oficiais e Praças e de Adaptação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar as Normas Reguladoras para Avaliação Antropométrica e Médica dos 

Candidatos ao Ingresso nos Cursos de Formação de Oficiais e Praças e de Adaptação de Oficiais do Corpo  
de Bombeiros Militar do Pará, conforme Anexo Único;

Art.2º - Ficam revogados o § 1º do artigo 41, artigo 45 e artigo 47 do Regulamento das 
Juntas de Inspeção de Saúde do Corpo de Bombeiros Militar do Pará;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

ANEXO ÚNICO
NORMAS REGULADORAS PARA AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA E MÉDICA DOS 

CANDIDATOS  AO  INGRESSO  NOS  CURSOS  DE  FORMAÇÃO  DE  OFICIAIS  E  PRAÇAS  E  DE 
ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ

Os candidatos convocados à Avaliação de Saúde serão submetidos aos exames médico 
e antropométrico:

1) EXAME MÉDICO: Avaliará se o candidato dispõe de condições de saúde física e 
mental que o considere apto ao exercício das atividades próprias da função bombeiro militar. Os referidos 
candidatos serão convocados em data, hora e local a serem publicados em edital específico.

1.1) Os exames serão realizados por uma Junta de Saúde do CBMPA, constituída por 
médicos e odontólogos, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.

1.2)  No momento da avaliação de saúde, o candidato deverá apresentar à Junta de 
Saúde  o  resultado  (com  validade  de  até  noventa  dias)  dos  seguintes  exames  complementares,  com 
respectivos laudos, realizados sob sua responsabilidade:

a) EXAMES DE SANGUE: hemograma, glicemia de jejum, uréia, creatinina, TGO, TGP, 
colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol, triglicerídeos, HBsAg (Antígeno Austrália), AntiHbe, AntiHbc 
(IgG e IgM), Anti HCV, sorologia para Doença de Chagas (IgG e IgM), VDRL quantitativo, Anti-HIV 1 e 2, 
Anti-HTLV I e II, Beta HCG (candidata feminina – não eliminatório).

b) Exame toxicológico laboratorial (URINA) para canabióides, “cocaína” e “crack”;
c) Urina rotina (EAS);
d) Rx do tórax em PA e Perfil esquerdo, com laudo;
e) Rx da Coluna Tóraco-lombar (AP), com laudo;
f) Tomografia da Coluna Lombar, com laudo;
g) Teste ergométrico, com laudo;
h) Ecocardiograma bidimensional com Doppler, com laudo;
i) Eletroencefalograma, com laudo;
j) Teste audiométrico tonal, com laudo;
k) Parasitoscopia de fezes;
l)  Colpocitologia  oncótica (exame com validade de seis  meses/somente para o  sexo 

feminino), com laudo;
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m)Ultrassonografia  pélvica  (exame com validade  de  seis  meses/sexo  feminino),  com 
laudo;

n) Raio x panorâmico odontológico, com laudo;
o) Laudo oftalmológico completo;
p) Laudo otorrinolaringológico completo.
q)  Exame  psiquiátrico,  emitido  por  médico  psiquiatra  devidamente  registrado  na 

especialidade junto ao CRM.
1.3) O candidato será considerado INAPTO, nos casos em que apresentar alteração dos 

exames que represente qualquer uma das condições incapacitantes para o serviço Bombeiro Militar.
1.4) Será considerado INAPTO o candidato que apresentar exame toxicológico positivo 

para canabióides, “cocaína” e “crack”;
1.5)  Todas  as  patologias  psiquiátricas  são  consideradas  incapacitantes,  inclusive  o 

alcoolismo.
1.6) Será automaticamente eliminado do concurso o candidato que, na data e horário 

determinados para a realização da inspeção de saúde, não se encontrar em condições de saúde compatível 
com o cargo ao qual está concorrendo, ou deixar de apresentar um dos exames previstos.

2) EXAME ANTROPOMÉTRICO: Serão avaliados peso, altura, relação peso-altura por 
meio do Índice de Massa Corpórea (IMC). 

O cálculo do IMC será realizado pela fórmula IMC= Kg/Altura (m2) (onde o peso, em 
quilogramas, é dividido pelo quadrado da altura, em metros).O IMC que aprovará o candidato deverá estar 
entre 18 e 25; candidatos que apresentem IMC acima de 25, até o limite de 30, porém, à custa de hipertrofia 
muscular, serão avaliados individualmente, a critério da junta de saúde do concurso;

2.1) A altura mínima admitida para o sexo masculino é de 1,65 m (um metro e sessenta e 
cinco centímetros) e de 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino.

II - CONSTITUEM CAUSAS DE INAPTIDÃO DE SAÚDE FÍSICA PARA O INGRESSO 
AO CADOF COMPLEMENTAR E DE SAÚDE BM:

a) Apresentar altura inferior a 1,65 m (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o 
sexo masculino e 1,60m (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino.

b) Possuir tatuagem que atente contra o pundonor militar e comprometa o decoro da 
classe, bem como caracterize ato obsceno ou que fique visível na utilização de qualquer uniforme previsto 
no regulamento de Uniformes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

c)  Alterações  músculo-esqueléticas:  Perda  de  substância  óssea  com  redução  da 
capacidade motora; Limitação da amplitude fisiológica de quaisquer articulações; Instabilidades articulares 
tipo luxações recidivantes ou habituais; instabilidade ligamentares isoladas ou generalizadas de qualquer 
etiologia; Desvio de eixo fisiológico do aparelho locomotor, como sequela de fraturas; cifoses, escoliose, 
espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida; deformidade de cintura escapular, do 
cotovelo,  punho  ou  mão  e  dos  dedos;  hérnia  de  disco  da  coluna  vertebral;  Desvios  do  tornozelo  e 
articulações subtalar, desvios das articulações médio társicas e do antepé; Pré-existência de cirurgia em 
plano articular;  Obliquidade pélvica com ou sem discrepâncias de complemento dos membros inferiores 
(maiores que 8 mm), GenuVarum ou Valgum; Alterações congênitas e sequelas de osteocondrites; Doença 
infecciosa óssea e articular  (osteomielite) ou sequelas que levem a redução significativa de mobilidade 
articular e força muscular que sejam incompatíveis com a atividade bombeiro militar; alteração de eixo que 
comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores; discopatia da coluna vertebral;  
luxação recidivante; fratura viciosa consolidada; pseudoartrose; doença inflamatória e degenerativa ósteo-
articular; artropatia gotosa; tumor ósseo e muscular; distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou 
lesões por esforço repetitivos; Deformidades dos pés incompatíveis com o exercício das atividades militares;

d)  Campos pleuro-pulmonares anormais,  inclusive  os que apresentarem vestígios de 
lesões anteriores;

e) Agudeza visual de 0.3 sem correção e sem tolerância abaixo de 0.5 em ambos os 
olhos. Será, contudo, tolerada a baixa visão em um dos olhos, até 0.3 quando o outro tiver pelo menos 0.7 
de acuidade, ou ainda, a baixa de até 0.2 em um dos olhos, quando o outro tiver visão igual a 1 (um), tudo 
sem correção;

f) Acromatopsia ou discromatopsia absolutas em quaisquer de suas variedades;
g) Estrabismo com desvio superior a 10 graus;
h) Audibilidade inferior a 35 decibéis ISO, nas frequências de 250 a 6000 C/S, em ambos 

os ouvidos. Na impossibilidade de audiometria, na percepção de voz cochichada à distância de 5 m, em 
ambos os ouvidos;

i)  Desvio  de  septo,  pólipos  nasais  ou  hipertrofia  de  cornetos  quando  provocarem 
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diminuição sensível de permeabilidade nasal;
j) Varizes acentuadas nos membros inferiores;
k) Tensão arterial sistólica superior a 140 mmhg e diastólica superior a 90 mmhg, em 

caráter permanente;
l)  Apresentar  exame toxicológico  positivo  para  as  substâncias  entorpecentes  ilícitas: 

canabióides, “cocaína” e “crack”;
m)Dentes com cáries extensas que comprometam a polpa, com lesões periapicais;
n)  Raízes  residuais  com presença  ou  não  de  lesão  periapical,  que  torna  as  raízes 

inaproveitáveis proteticamente;
o) Dentes fraturados com presença de comprometimento endodôntico.
p) Menos de seis molares opostos dois a dois, tolerando-se dentes artificiais, em raízes 

isentas de lesões periapicais (coroas e pontes fixas ou móveis), que assegurem mastigação perfeita;
q) Ausência de qualquer dente de bateria labial (incisos e caninos), tolerando-se dentes 

artificiais que satisfaçam à estética;
r) Periodontopatias;
s)  O  candidato  que  não  preencha  o  número  de  elementos  dentários,  conforme 

regulamento, os mesmos poderão ser substituídos por aparelhos protéticos (protodônticos) que restituam as 
condições anátomo-fisio-biológica e estética;

t)  Anomalias  de  desenvolvimento  de  lábios,  língua,  palato,  que  prejudiquem  a 
funcionalidade do aparelho estomatognático com ou sem prejuízo da estética;

u)  Lesões  císticas,  anomalias  congênitas,  alterações  ganglionares  ou  alterações 
inespecíficas que comprometam a funcionalidade da cavidade oral;

v)  Neoplasias  da  cavidade  oral  (benigna  ou  maligna),  lesões  pré-cancerígenas 
(leucoplasias, hiperqueratoses, etc.)

w)  Cicatrizes  que,  por  sua  natureza  e  localização,  possam,  em  face  do  uso  de 
equipamento militar e do exercício das atividades de Bombeiros Militares, vir a motivar qualquer perturbação 
funcional ou ulcerar-se;

x) Eletroencefalograma com anormalidade compatível com a doença do sistema nervoso 
relacionada como incapacitante;

y) Distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade bombeiro militar, que exijam 
facilidades de dicção e expressão no relacionamento com o público e com a tropa;

III – DISPOSIÇOES GERAIS
1)  Os  motivos  de  inaptidão  serão  divulgados  somente  ao  candidato  ou  ao  seu 

representante legal, atendendo-se aos ditames da Ética Médica.
2) Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, 

a  assinatura  e  o  registro  no  órgão  de  classe  específico  do  profissional  responsável,  sendo  motivo  de 
inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

3) A Junta de Saúde, após a análise do exame clínico e dos exames dos candidatos, 
emitirá apenas parecer da aptidão ou inaptidão do candidato, conforme os ditames da Ética Médica.

4) A critério da Junta de Saúde o candidato deverá, as suas expensas, providenciar de 
imediato, qualquer outro exame complementar não mencionado em edital, que se torne necessário para 
firmar um diagnóstico, visando dirimir eventuais dúvidas, podendo ainda, a critério da Junta de Saúde, ser 
convocado para novo exame clínico.

4) Não serão recebidos exames médicos fora do prazo estabelecido em edital.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
(Fonte: Diário Oficial Nº. 32529 de 26/11/2013)

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

1 – ATO DESTE COMANDO
PORTARIA Nº 794 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
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Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 
5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 01/12/2013 a 01/06/2014.  Apresentação  no dia  02/06/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  2º TEN QOABM MARCOS  ROBERTO DE OLIVEIRA SOUSA, do 7ºGBM-Itaituba, 
referente ao decênio de 01/03/2003 a 01/03/2013, (2ª Licença).

Art. 2º - Ao Comandante do 7ºGBM-Itaituba, fazer o controle regulamentar da Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  01/12/2013,  revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – ATO DESTE COMANDO

PORTARIA Nº 759 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 74 da Lei Estadual nº 5.251/1985;
Considerando que o militar, solicitou a Interrupção da Licença Especial, pelo motivo do 

mesmo estar matriculado no Curso de Formação de Sargentos 2013, publicado no BG Nº 148/2013.

RESOLVE:
Art. 1º - Interromper a contar do dia 07AGO2013 o período de 01(um) mês e 13(treze) 

dias de Licença Especial, concedido ao  AL CFS BM  JEFERSON DOS SANTOS ALVES, do CFAE, por 
meio da portaria nº424 de 01 de julho de 2013, publicada no Boletim Geral nº 126 de 09JUL2013.

Art.  2º -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  07AGO2013,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 791 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 01/12/2013 a 01/03/2014.  Apresentação  no dia  02/03/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I  –  3º  SGT  BM  ADNILSON CHAGAS  DA SILVA,  do  QCG/Comando  Operacional, 
referente ao decênio de 01/08/2002 a 01/08/2012, (1ª Licença).

Art.  2º  -  Ao Ajudante Geral,  fazer  o  controle  regulamentar  da Licença,  informando o 
término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  01/12/2013,  revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

JOÃO HILBERTO SOUSA DE FIGUEIREDO – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil
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PORTARIA Nº 792 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 12/12/2013 a 12/03/2014.  Apresentação  no dia  13/03/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I  –  2º  SGT  BM  NILSON  JACAÚNA,  do  5ºGBM-Marabá,  referente  ao  decênio  de 
02/05/2003 a 02/05/2013, (2ª Licença).

Art. 2º - Ao Comandante do 5ºGBM-Marabá, fazer o controle regulamentar da Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  12/12/2013,  revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 793 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 01/12/2013 a 01/03/2014.  Apresentação  no dia  02/03/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I – SUBTEN BM JOSÉ GOMES COELHO, do 5ºGBM-Marabá, referente ao decênio de 
01/03/2003 a 01/03/2013, (2ª Licença).

Art. 2º - Ao Comandante do 5ºGBM-Marabá, fazer o controle regulamentar da Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  01/12/2013,  revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 804 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 01/12/2013 a 01/06/2014.  Apresentação  no dia  02/06/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I  –  3º  SGT BM  HONORICO SOARES BITENCOURT  JÚNIOR,  do  9ºGBM-Altamira, 
referente  ao  decênio  de  18/05/2009  a  18/05/2013,com  mais  06(seis)  anos  de  serviços  prestados  ao 
Exército Brasileiro, já averbados(1ª Licença).

Art. 2º - Ao Comandante do 9ºGBM-Altamira, fazer o controle regulamentar da Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.
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Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  01/12/2013,  revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 805 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 01/12/2013 a 01/03/2014.  Apresentação  no dia  02/03/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I  –  CB  BM  GILSON LOBATO  DOS  SANTOS,  do  6ºGBM-Barcarena,  referente  ao 
decênio de 01/03/2003 a 01/03/2013, (2ª Licença).

Art. 2º - Ao Comandante do 6ºGBM-Barcarena, fazer o controle regulamentar da Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  01/12/2013,  revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 806 DE 19 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 03 (três) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 20/12/2013 a 20/03/2014.  Apresentação  no dia  21/03/2014,  pronto  para  o 
expediente e serviço.

I –  2º SGT BM  IVANILSON SILVA PAIXÃO, do CSMV/MOP, referente ao decênio de 
04/01/2001 a 04/01/2011, (2ª Licença).

Art.  2º  -  Ao  Comandante  do  CSMV/Mop,  fazer  o  controle  regulamentar  da  Licença, 
informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.

Art.  3º  -  Os efeitos desta  portaria  passam a contar  do dia  20/12/2013,  revogada as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 807 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando o que preceitua o Art. 70, § 1º, Alínea “a” e Art. 71, § 1º, da Lei Estadual nº 

5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Conceder o período de 06 (seis) meses de Licença Especial, ao Militar abaixo 

mencionado,  no período  de 14/10/2013 a 14/04/2014.  Apresentação  no dia  15/04/2014,  pronto  para  o 

 Boletim Geral nº 221 de 27NOV2013 – E-mail Ajudancia.Geral@bombeiros.pa.gov.br Pág 10



expediente e serviço.
I  –  CB BM  MARCOS ROBERTO  BRAGA DE OLIVEIRA,  do 1º  GBM,  referente  ao 

decênio de 01/08/1992 a 01/08/2002, (1ª Licença).
Art.  2º  -  Ao  Comandante  do  1º  GBM,  fazer  o  controle  regulamentar  da  Licença, 

informando o término através de documento a Diretoria de Pessoal.
Art. 3º - Os efeitos desta portaria retroagem ao dia 14/10/2013, revogada as disposições 

em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

PORTARIA Nº 808 DE 20 DE NOVEMEBRO DE 2013.
O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de 

Defesa Civil, no uso das atribuições que lhe são conferidas em legislação peculiar;
Considerando  a  solicitação  feita  pelo  comandante  do  militar,  conforme  Ofício  nº 

437/2013-AJG, e o que preceitua o Art. 74 da Lei Estadual nº 5.251/1985.

RESOLVE:
Art. 1º – Interromper a contar do dia 19NOV2013 o período de 02(dois) meses e 27(vinte 

e sete) dias de Licença Especial, concedido ao 1º SGT BM FRANCISCO IRAND RAMOS PANTOJA, por 
meio da portaria nº 453 de 15 de Julho de 2013, publicada em BG nº 134, de 19JUL2013.

Art.  2º  -  Os  efeitos  desta  portaria  retroagem  ao  dia  19NOV2013,  revogada  as 
disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

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

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - RESULTADO DE INSPEÇÃO

Realizada  pela  JIS  deste  CBMPA,  em  sessão  permanente  de  nº  58,  datada  de 
09OUT2013, proferiu os seguintes pareceres:

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA
SD BM ALEXANDRE DE CARVALHO VASCONCELOS, da 11º GBM/Breves. PARECER: 

INCAPAZ TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de 78 (setenta oito) dias 
de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, retroativo a 26AGO2013 até 11NOV2013.

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA
2º  SGT  BM  FRANCISCO  MIZAEL  DE  LIMA,  da  POLIBOM.  PARECER:  INCAPAZ 

TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de mais 42 (quarenta e dois) dias 
de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a partir de 10OUT2013 até 20NOV2013.

CB BM JOSÉ ADELINO FERREIRA DOS SANTOS,  do  QCG.  PARECER:  INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de mais 42 (quarenta e dois) dias 
de LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a partir de 10OUT2013 até 20NOV2013.

SD  BM  JAIRO  NEGREIROS  SOUZA,  do  1º  GBM.  PARECER:  INCAPAZ 
TEMPORARIAMENTE AO TRABALHO BOMBEIRO MILITAR. Necessita de mais 19 ( dezenove) dias de 
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, a partir de 10OUT2013 até 28OUT2013.

FALTOU A JISBM
SD BM LUIZ DEVID DE LIMA, do 11º GBM/Breves. PARECER: FALTOU A INSPEÇÃO 

DE SAÚDE NO DIA 09OUT2013. REMARCADO PARA O DIA 23OUT2013. Solicitamos a apresentação do 
mesmo na data supracitada. 1ª FALTA DO MILITAR.

SD BM EDILAYNE COSTA GAMA, do 2º GBS/GSE. PARECER: FALTOU A INSPEÇÃO 
DE SAÚDE NO DIA 09OUT2013. REMARCADO PARA O DIA 21OUT2013. Solicitamos a apresentação da 
mesma na data supracitada. 1ª FALTA DO MILITAR.
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SD BM MARICLEITON LIMA ROSA,  do  1º  SGBM/I-Marituba.  PARECER:  FALTOU A 
INSPEÇÃO DE SAÚDE NO DIA 09OUT2013.  REMARCADO PARA O DIA 16OUT2013.  Solicitamos  a 
apresentação do mesmo na data supracitada. 1ª FALTA DO MILITAR.

Sala das Sessões da JIS/BM, de 06 de outubro de 2013.

CEL  QOSBM/Méd.  HELTON  José  Dias  de  NÓVOA –  Presidente  da  JIS/BM;  CEL 
QOSBM/Méd. ROBERTO Antônio Figueira de MAGALHÃES – Membro; CEL QOSBM/Odont. Osvaldo dos 
Santos BRAGA Júnior  – Secretário;  CEL QOSBM/Odont.  SILVIA do Socorro Souza Júnior – Secretário 
-Chefe da Unidade de Perícias Médicas

2 - DOCUMENTO RECEBIDO - TRANSDCRIÇÃO
2º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
Ao Exmo. Sr. Coronel BM João Hilberto Sousa de Figueiredo
Comandante Geral do CBMPA

Impossibilitado  de  comparecer  à  solenidade  alusiva  ao  “Dia  do  Bombeiro  Militar 
Paraense”, agradeço o honroso convite, aproveitando para cumprimentar essa honrosa corporação, que 
salva vidas e preserva o patrimônio. Os mais sinceros votos de plenos êxitos nas atividades planejadas e 
continuadas, sucessos ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará e seus integrantes. SELVA.

TEN CEL JUCENILIO EVANGELISTA DA SILVA
Comandante do 2º Batalhão de Infantaria de Selva

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

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

Confere com o Original:

HELIEL FRANKLIN MONTEIRO – CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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