
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 09 DE NOVEMBRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 196

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

MENSAGEM
O que é compaixão? É amar a ponto de ajudar de verdade.
“Piedoso e compassivo é o senhor.” (Salmos 111:4)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016 (QUINTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ QOBM MELENDEZ

Coordenador de Operações ao CIOP
1º TURNO CAP QOBM ERIVALDO
2º TURNO CAP QOBM GUILHERME TORRES

Oficial de Área ao 1º GBM A CARGO DO 1º GBM
Oficial de Área ao 3º GBM A CARGO DO 3º GBM
Oficial de Dia ao QCG TEN QOABM RUI
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – NOTA/ORDEM DE SERVIÇO – APROVAÇÃO

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 028/2016, do AJG/SEC, referente a “OPERAÇÃO DE
MANUTENÇÃO E APOIO OPERACIONAL NO CBMPA NO MÊS DE NOVEMNRO/2016”.

(Fonte: Nota Nº 028/2016 – AJG)

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2016, do CAT, referente a “CURSO DE COMBATE
A INCÊNDIO PARA PORTEIROS E MORADORES – 6º CIPOM/2016”, que ocorrerá no periodo de
21 a 22 de novembro/2016.

(Fonte: Nota Nº 002/2016 – CAT)

2 – DIPLOMAS e CONDECORAÇÕES– PUBLICAÇÃO
O CAP QOBM ALDEMAR BATISTA TAVARES DE SOUSA, do QCG – Belém, apresentou 

na Diretoria de Pessoal os seguintes Diplomas e Condecorações: 
- Medalha “Tenente Coronel BM Francisco Feliciano Barbosa” – Dedicação aos Estudos 

(1ª Esfera Anilar), expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, publicado no DOE nº 30890 de 
23 de março de 2007.

- Medalha Mérito Monte Roraima, concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar de 
Roraima.

- Medalha do Mérito “Tiradentes”, concedida pela Polícia Militar do Estado do Pará, 
publicado no DOE nº 32869 de 17 de abril de 2015.

- Medalha “Tenente Coronel BM Francisco Feliciano Barbosa” – Dedicação aos Estudos 
(2ª Esfera Anilar), expedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará, publicado no DOE nº 33108 de 
14 de abril de 2016.

(Fonte: Nota nº 183/2016 - DP

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS
A – ALTERAÇÃO DE OFICIAL
1 – FÉRIAS – TRANSFERÊNCIA
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Transferi o período de férias, referente ao ano de 2015, do 1º TEN QOBM MARCELO
SANTOS RIBEIRO, MF 57216376-1, do GMAF – Belém, do mês de JUN para DEZ2016.

(Ref: Boletim Interno nº 012 de 16JUN2016 – 20º GBM)
(Fonte: Nota nº 183/2016 – DP)

2 – ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Passa a responder pelo Subcomando do 6º GBM/Barcarena o 1º TEN QOBM JOELSON

RAMOS PAES, RG 4410457, acumulativamente com a função que já exerce, em virtude do titular o
CAP QOBM ARLENSON LEMOS CARVALHO DA SILVA, encontrar-se de férias no período de 01 a
30 de novembro de 2016.

(Fonte: Of. 320/2016 – 6º GBM)

1 — DESCLASSIFICAÇÃO 
Da Seção de Planejamento e Fiscalização DST/3, a contar do dia 08NOV2016 o CAP

QOBM Francisco Jânio Bezerra Costa MF 54185158-1.

Da Chefia da Seção de Análise e Projeto/CAT a contar do dia 08 NOV2016 o TEN QOBM
Davidson da Rosa Sales MF 57175077-1.

Da  Chefia  da  Seção  de  Vistoria/CAT  a  contar  do  dia  08NOV2016  o  TEN  QOBM
Anderson Clayton Alves Braga MF 57173452-1.

(Fonte: Ofício nº 370/2016 - DST)

2 – CLASSIFICAÇÃO
Na Seção de Planejamento e Fiscalização DST/3 , a contar do dia 08NOV2016 o CAP

QOBM Carlos Hiroyuki Nagano Nishida MF 57175161/2.

Na Chefia da Seção de Análise e Projeto/CAT a contar do dia 08NOV2016 o CAP QOBM
Francisco Jânio Bezerra Costa MF 54185158-1.

Na Chefia da Seção de Vistoria/CATa contar do-dia 08NOV2016 o TEN QOBM Davidson
da Rosa Sales MF 57175077-1.

(Fonte: Ofício nº 370/2016 - DST)

B – ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 – APRESENTAÇÃO

Apresentou-se no dia 07NOV2016, na Diretoria de Pessoal, o 3º SGT BM FRANCISCO
FERREIRA CRUZ, MF 5610257-1, por ter cessado o motivo de sua permanência na Força Nacional
de Segurança Pública, a contar do dia 04NOV2016.

(Fonte: Nota nº 183/2016 – DP)

2 – INSPEÇÃO DE SAÚDE – RESULTADO
Conforme  parecer  da  Junta  de  Inspeção  de  Saúde,  de  19OUT2016,  o  S  TEN  BM

ALBERTO  MARQUES DO NASCIMENTO, MF 5420687-1, do QCG/DP – Belém, necessita de 91
(noventa e um) dias de DISPENSA de esforço físico e serviço para tratamento de saúde própria, a
contar do dia 20OUT2016, devendo retornar dia 18JAN2017 às 08h, para nova inspeção de saúde.

(Fonte: Nota nº 183/2016 – DP)

3 – EXTRAVIO DE DOCUMENTO
O S TEN BM ALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO, MF 5420687-1, do QCG/DP –

Belém,  participou  a  Diretoria  de  Pessoal  que  foi  extraviado  o  seguinte  documento  pessoal:
(Registrado na Del. – 277, em 11OUT2016, conforme BOP nº 00277/2016233575-6).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR.

O  SD  BM  LEONARDO  BRITO DA SILVA,  MF  57218050-1,  do  1º  GMAF  –  Belém,
participou a Diretoria de Pessoal que foi extraviado o seguinte documento pessoal: (Registrado na
Del. – 277, em 21OUT2016, conforme BOP nº 00277/2016241871-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR.
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A CB BM JAKELINE RODRIGUES MIRANDA, MF 57218371-1, do QCG/GABCMDO –
Belém,  participou  a  Diretoria  de  Pessoal  que  foi  extraviado  o  seguinte  documento  pessoal:
(Registrado na Del. – 277, em 27OUT2016, conforme BOP nº 00277/2016246267-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR.

O CB BM  ODAIR JOSÉ PEREIRA DE LIMA, participou a Diretoria de Pessoal que foi
extraviado o seguinte documento pessoal:  (Registrado na Del.  – 485, em 31OUT2016, conforme
BOP nº 00485/2016100577-8).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR.

O  2º  SGT BM  MARCELO DE  SOUZA MALHEIROS,  MF  5398169-1,  do  QCG/DP –
Belém,  participou  a  Diretoria  de  Pessoal  que  foi  extraviado  o  seguinte  documento  pessoal:
(Registrado na Del. – 277, em 01NOV2016, conforme BOP nº 00277/2016249402-0).

CARTEIRA DE IDENTIDADE MILITAR.
(Fonte: Nota nº 183/2016 – DP)

4 – AUTORIZAÇÃO
Tem autorização desta Ajudância Geral o CB BM ALEXSANDRO SOARES AMOEDO, do

QCG, a deslocar ao Estado do Ceará, no período de 08 a 21 de dezembro/2016, em gozo de férias
regulamentares a que fez jus no ano de 2015, sem ônus para o Estado.

(Fonte: Parte s/nº/2016 – Do Cb BM Amoedo)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – ATO DO COMANDANTE GERAL

Considerando que o mês de dezembro apresenta muitas dificuldades internas quanto à
escala  de  serviço  nos  quartéis  do  CBMPA,  devido  a  grande  quantidade  de  militares  que  se
encontram de férias no referido mês e visando solucionar essas dificuldades.

O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenador Estadual de
Defesa Civil, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no § 1° do ART. 66 da Lei Estadual
Nº 5.251 de 31 de julho de 1985.

Resolve:
Determinar que as férias previstas no Aditamento ao BG Nº 228 de 28 de dezembro de

2015, para dezembro do ano em curso, devem ter início, impreterivelmente, a partir do dia 01 do
referido mês. Devendo o militar dirigir-se à sala da Ajudância Geral para assinar o livro de férias. 

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, em exercício
(Fonte: Nota nº 027/2016 – AJG/ADM)

2 – DESIGNAÇÃO DE OFICIAL
Ficam designados a  frequentarem o  CURSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL,

realizado pela ECAV, no período de 09 a 11NOV2016, das 08:30 às 12:30, os oficiais abaixo:
MAJ QOBM GENILSON MARQUES DA COSTA
CAP QOBM ZILVANDRO PINHEIRO DE MACEDO
(Fonte: Ofício nº 028/2016 – Controle Interno)

3 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 059/2016 - COJ.
INTERESSADO: Sr. Subcomandante Geral do CBMPA.
ORIGEM: Gabinete do Subcomando do CBMPA.
ASSUNTO: Solicitação de manifestação jurídica sobre o pleito do 3º SGT Sergio Miranda

da Silva, o qual solicita promoção em ressarcimento de preterição, com fulcro no artigo 7º da Lei nº
8.230 de 13 de julho de 2015.

Anexos: Documento nº 42959 e seus anexos. 
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EMENTA: SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO JURÍDICA SOBRE O
PLEITO DO 3º  SGT BM SÉRGIO MIRANDA DA SILVA,  O  QUAL
SOLICITA PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO,
COM FULCRO NO ARTIGO 7º DA LEI Nº 8.230 DE 13 DE JULHO DE
2015. IMPOSSIBILIDADE.

I   - DOS FATOS E   DA     CONSULTA:
O Subcomando do CBMPA solicitou manifestação acerca do pleito do 3º SGT BM Sergio

Miranda Da Silva, o qual requer Promoção por Ressarcimento de Preterição. 
O militar  alega  que  possui  25  (vinte  e  cinco)  anos  de  serviço  na  Corporação  e que

somente foi promovido a graduação de 3º sargento em setembro de 2015, conforme publicação no
Boletim Geral nº 170, de 23 de setembro de 2015. Entretanto, informa que outros militares de sua
turma (turma de 1991, de acordo com o Boletim Geral nº 087, de 14/05/1992) foram promovidos
anteriormente, o que teria preterido o militar ao seu direito à promoção, pois o mesmo teria passado
mais de 10 (dez) anos na graduação de cabo, apesar de possuir os requisitos legais para promoção
pelo critério de antiguidade.

O requerente faz menção a um processo judicial em trâmite na 3ª Vara de Fazenda da
Capital  –  Processo  n  º  0022838-86.2013.814.0301,  onde  pleiteava  a  participação  no  Curso  de
Formação de Sargentos – CFS pelo critério de antiguidade. Em decisão judicial de 11 de julho de
2013,  entendeu-se  que  restavam  ausentes  os  requisitos  ensejadores  da  concessão  de  medida
tutelatória. 

Em diligência realizada perante a Diretoria de Pessoal  da Corporação (ofício nº 75 –
DP/SCP)  foi  informado  a  esta  comissão  de  justiça  que  o  militar  não  faria  jus a  promoção  em
ressarcimento de preterição à graduação de 2º sargento BM, considerando que não foi observada
nenhuma falha administrativa em relação às promoções do referido militar.

Dentre  as  informações prestadas pela  Diretoria  de  Pessoal  constata-se  que  o  militar
prestou no ano de 2008 exame intelectual ao Processo seletivo ao Curso de Formação de Sargentos
Combatentes, onde alcançou na época a 324ª colocação.

II   – DA   FUNDAMENTAÇÃO     JURÍDICA:
A Administração Pública encontra-se devidamente orientada por princípios fundamentais.

Dentre os princípios norteadores da atividade administrativa, temos aqueles expressos no caput do
artigo 37 da Constituição Federal de 1988 que dispõe:

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: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...)

Nesse sentido, consoante o entendimento de Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo,
pg. 189:

“O princípios são as idéias centrais de um sistema, estabelecendo
suas diretrizes e conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e
racional, o que possibilita uma adequada compreensão de sua
estrutura. Os princípios determinam o alcance e o sentido das regras
de um dado subsistema do ordenamento jurídico, balizando a
interpretação e a própria produção normativa”.

Em relação ao princípio da legalidade, manifesta-se ainda o saudoso Hely Lopes
Meirelles:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput),
significa que o administrador público está, em toda a sua atividade
funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem
comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar
ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme o caso”.

A partir dessas considerações, entende-se que o administrador não pode se afastar
dos mandamentos da lei, pois não há liberdade nem vontade pessoal. O administrador público tem o
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dever de agir conforme a lei.
O pedido do militar toma por base as disposições do artigo 7º da Lei nº 8.230 de 13

de julho de 2015 – Lei de promoção de praças que dispõe:
Art.  7º  –  A promoção  pelo  critério  de  antiguidade  é  aquela  que  se
baseia na precedência hierárquica de um graduado sobre os demais de
igual graduação, dentro do número de vagas estabelecidas para cada
qualificação particular policial militar.
Parágrafo único. A antiguidade na graduação é contada a partir da data
de  promoção,  ressalvados  os  cados  de  tempo  não  computável  de
acordo com o Estatuto da Polícia Militar.

O critério de promoção por antiguidade previsto no artigo 7º da Lei nº 8.230/2015
estabelece que aquela  promoção se baseia  na precedência  hierárquica de um graduado sobre os
demais de igual graduação, desde que dentro do número de vagas estabelecidas.

O requerente foi promovido em 25 de setembro de 2015 pelo critério de antiguidade,
conforme publicação do Boletim Geral nº 170 de 23 de setembro de 2015. 

Nota-se que o período em que o militar alega que houve preterição ao seu direito de
promoção da graduação de Cabo para 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669, de 27 de
julho de 2004. Referido texto legal, previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de
Sargentos (CFS), que os cabos atendessem as condições previstas no artigo 5º e incisos, a seguir
elencados:

Art. 2º A promoção à graduação de Cabo e o acesso ao Curso de
Formação  de  Sargentos  (CFS),  por  tempo  de  efetivo  serviço  nas
corporações  militares  do  Estado,  serão  regidos  pelos  dispositivos
desta Lei.
(...)
Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos
(CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:
I  -  ter,  no  mínimo,  quinze  anos  de  efetivo  serviço  na  respectiva
corporação;
II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;
III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;
IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;
V  -  ter  freqüentado  o  Curso  de  Adaptação  à  Graduação  de  Cabo
(CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);
VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;
VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância,
até a decisão da instância ou Tribunal Superior.
VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;
IX  -  não  ter  sofrido  pena  restritiva  de  liberdade,  por  sentença
transitada  em  julgado,  durante  o  período  correspondente  à  pena,
mesmo quando beneficiado por livramento condicional;
X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse
particular;
XI - não seja considerado desertor;
XII  -  não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço
policial ou bombeiro-militar;
XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado.
XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto
a prisão não for revogada.
§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação
poderão  submeter-se,  mediante  processo  seletivo,  ao  Curso  de
Formação de Sargentos (CFS),   respeitada a legislação pertinente.
§  2º  Os  Cabos  enquadrados  na  situação  prevista  neste  artigo,
concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos
(CFS), estarão habilitados à    promoção à graduação de 3º Sargento.
(grifo nosso)
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O parágrafo 1º do artigo 5º previa ainda que os Cabos que possuíssem, no mínimo 03
(três) anos na graduação poderiam submeter-se, mediante processo seletivo ao Curso de Formação
de Sargentos (CFS).

Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão a graduação de 3º Sargento.
O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de
Sargentos   -  CFS,  pelo  critério  de  antiguidade  (previsto  no  artigo  5º  e  incisos);  ou  através  de
processo seletivo, considerado como critério de merecimento (requisito presente nos § 1º da Lei nº
6.669/2004).

No  que  concerne  a  seleção  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos  pelo  critério  de
antiguidade,  o levantamento das vagas selecionadas por este critério cabe a Diretoria de Pessoal
desta Corporação. Em resposta a diligência desta comissão de justiça (ofício nº 75 – DP/SCP), a DP
informou que não houve nenhuma falha administrativa em relação às promoções do militar.

Quanto ao critério de merecimento, em pesquisa a ficha de alterações do militar consta
que  o  mesmo  submeteu-se  duas  vezes  ao  Processo  Seletivo  para  o  Curso  de  Formação  de
Sargentos. A primeira vez no ano de 2008. Na época foram ofertadas 80 (oitenta) vagas, sendo 40
(quarenta)  vagas  pelo  critério  de  antiguidade  e  40  (quarenta)  vagas  por  processo  seletivo
(merecimento).  Entretanto,  o militar  alcançou a 324ª colocação, de acordo com a publicação no
Boletim Geral nº 159, de 01 de setembro de 2008, não alcançando o limite de vagas ofertadas.

No ano de 2013 o militar submeteu-se novamente ao CFS, ficando na 237ª posição, de
acordo com o Boletim Geral nº 092 de 17 de maio de 2013, sendo ofertado naquele certame 45
(quarenta e cinco) vagas (Boletim Geral nº 238 de 28 de dezembro de 2012).

Conclui-se, dessa forma, que não existe falha administrativa quanto ao processamento da
promoção do militar, pois obedeceu aos ditames da Lei nº 6.669/2004, em vigor na época dos fatos.

III   –   CONCLUSÃO:
Ante o exposto, considerando a análise dos diplomas legais supracitados, esta comissão

de justiça manifesta-se de maneira contrária ao pleito do requerente, por entender que não houve
ilegalidade no ato da Administração Pública.

É o Parecer salvo melhor juízo.

Quartel em Belém-PA, 01 de novembro de 2016.

THAIS MINA KUSAKARI – CAP. QOCBM
MEMBRO DA COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

DESPACHO DA PRESIDENTE DA COJ
I – Homologo o presente Parecer.

FLÁVIA SIQUEIRA CORRÊA – MAJ. QOBM
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA

HOMOLOGAÇÃO DO COMANDANTE GERAL
I - Homologo o presente Parecer;
II - A DP para conhecimento;
III – A AJG para publicação em BG.

ZANELLI ANTÔNIO MELO NASCIMENTO – CEL. QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – ATO DO SUBCCOMANDO GERAL

PORTARIA Nº 079, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016.
Anexo: Folha de despacho – Comd° Geral n° 60013, de 11/10/2016;
Ofício n° 344/2016 - CMTJ, de 04 de outubro de 2016, e anexo.
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O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais
e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, que versam sobre possíveis violações de
normas de trânsito (excesso de velocidade) cometidas, em tese, pelos responsáveis (militares do
CBMPA) do veículo de placa OTX-7078, pertencente ao Tribunal  de Justiça do Estado do Pará,
durante  a  viagem  para  a  capacitação  de  Brigadas  nas  comarcas  judiciárias  de  Tucuruí/PA e
Marabá/PA, no período de 18 a 24 de setembro de 2016;

RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de SINDICÂNCIA para apurar todas as circunstâncias

dos fatos;
Art. 2º - Nomear o MAJ QOBM ADALMINELA CAFÉ DUARTE DA COSTA MF: 5749077-

1 como encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem;
Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n°

1000/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 128, de 14 de julho de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, em

conformidade com a legislação vigente.
Publique-se em Boletim Geral, registre-se e cumpra-se.

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
CHEFE DO EMG E SUBCOMANDANTE GERAL DO CBMPA

AUGUSTO SERGIO LIMA DE ALMEIDA – CEL QOBM
Comandante-geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil, em exercício

Confere com o Original:

MURILO BORGES MOURA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA.
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   ________________
    Visto do Aj. Geral 

_______________
Aprovo do Cmt Geral 
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