
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

COMANDO GERAL
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM – PARÁ, 28 DE NOVEMBRO DE 2016.
BOLETIM GERAL Nº 206

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

MENSAGEM
É maravilhoso o que Deus pode fazer com um coração partido, quando Lhe são

entregues todos os pedaços.
“Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrado, e salva os contritos de

espírito”. (Salmos 34:18)

1ª PARTE – SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2016 (TERÇA - FEIRA)

Superior de Dia TEN CEL QOBM MURILO

Coordenador de Operações ao CIOP
1º TURNO CAP BM ELILDO
2º TURNO CAP BM GIRLENE

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 WALDEMAR
Perito de Incêndios e Explosões A CARGO DA DST

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

Aprovo a NOTA DE SERVIÇO Nº 002/2016, da DEI,  referente ao “I  SEMINÁRIO DE
ATUALIZAÇÃO CURRICULAR DOS CURSOS DO CBMPA - REPENSANDO A QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL”

(Fonte: Nota nº 002/2016 – DEI)

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 – DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03/2016 
Data: 18/11/2016 
Objeto:Contratação  de  empresa  especializada  no  fornecimento  de  assinatura  de

ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública. 
Valor: 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa e reais). 
Programa de Trabalho:06.122.1297.8338-Operacionalização das ações administrativas 
Natureza da Despesa:339039-Outros Serviços-Pessoa Jurídica 
Fonte do Recurso:0101-Tesouro 
Contratada: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, CNPJ/MF sob nº

07.797.967/0001-95 
Endereço:  Rua Lourenço Pinto  196,  3º  Andar-  Conjunto  30,Bairro:Centro,CEP:80.010-

160-Curitiba-  PR,Telefone:(41)98118-2420,Email:contato@bancodeprecos.  com.br  Ordenador:
Zanelli Antônio Melo Nascimento – CEL QOBM 

(Fonte: Diário Oficial nº 33259 , de 28 de novembro de 2016)

TERMO DE RATIFICAÇÃO A DISPENSA Nº 03/2016 
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Ratifico, nos termos do artigo 24 da Lei nº 8.666/93, observadas as alterações legais
posteriores,  o TERMO DE DISPENSA Nº  03/2016, fundamentados nos artigos 24,  II  do referido
diploma legal. Belém–PA, 18 de Novembro de 2016. Zanelli Antônio Melo Nascimento-CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coordenador Estadual de Defesa Civil 

Protocolo: 124120 
(Fonte: Diário Oficial nº 33259 , de 28 de novembro de 2016)

2 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA
PARECER Nº 066/2016 - COJ.
INTERESSADO: CB BM ZAQUEU SOUZA MIRANDA.
ORIGEM: DIRETORIA DE PESSOAL - DP.
ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE  MANIFESTAÇÃO  JURÍDICA  ACERCA  DA

POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MILITAR.
ANEXO: DOCUMENTO Nº 47088/2016 E SEUS ANEXOS.

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SOLICITAÇÃO DE
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AO MILITAR.
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.
AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHAR NO HORÁRIO DAS 08:00
AS 14:00. LEI Nº 7.197 DE 09 DE SETEMBRO DE 2008.
IMPOSSIBILIDADE.

I – INTRODUÇÃO:
DOS FATOS E DA CONSULTA
O Gabinete o Comando Geral encaminhou a esta comissão de justiça questionamento da

Diretoria de Pessoal sobre a possibilidade de pagamento de auxílio alimentação ao CB BM Zaqueu
Souza de Miranda, que encontra-se em cumprimento de pena de reclusão no Centro de recuperação
Cel. Anastácio das Neves.

A Portaria nº 109/2016 – CRCAN, de 20 de maio de 2016 concedeu permissão para saída
ao trabalho externo de segunda a sexta-feira de 08:00 às 14:00, a fim 

de realizar trabalho no 27º Grupamento Bombeiro Militar, conforme documento anexo.
O comandante do 27º GBM – Mangueirão informa através do ofício Nº 131/2016 – Gab

Cmdº que o militar encontra-se cumprindo pena naquele quartel, bem como  solicita o pagamento do
auxílio alimentação que encontra-se suspenso.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA:
DO DIREITO
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 &amp; Vicente Paulo,
pg. 189:

“Os 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:
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“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
dever de agir conforme a lei.

O  Estatuto  da  PMPA,  Lei  nº  5.251,  de  31  de  julho  de  1985,  ora  aplicável  a  esta
Corporação, estatui em seu título IV a respeito da agregação, que consiste na situação em que o
policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica e nela permanece sem número.

As situações em que o militar deve ser agregado estão previstas no artigo 88, parágrafo
1º e seguintes do referido texto legal, a seguir transcrito:

TÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS
CAPÍTULO I - Das Situações Especiais
SEÇÃO I - Da Agregação
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.
§ 1° - O Policial-Militar deve ser agregado quando:
(...)
III - For afastado, temporariamente, do serviço ativo por motivo de:
(...)
i)  -  Se  ver  processar,  após  ficar  exclusivamente  à  disposição  da
Justiça Comum;
j) - Ter sido condenado à pena restritiva da liberdade superior a 06
(seis)  meses,  em sentença  passada em julgado,  enquanto  durar  a
execução, excluído o período de sua suspensão  condicional ou até
ser  declarado  indigno  de  pertencer  à  Polícia  Militar  ou  com  ela
incompatível; (grifo nosso)
(...)

Em consulta a Diretoria de Pessoal da Corporação, observa-se que o militar encontra-se
atualmente agregado por estar à disposição da justiça. Entretanto, em consulta processual ao site do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constata-se que a ação penal na qual o militar foi
condenado  e  que  hoje  cumpre  pena,  transitou  em julgado  em 15  de  maio  de  2015,  conforme
documento anexo.

A Lei estadual nº 7.197, de 09 de setembro de 2008 instituiu o auxílio-alimentação no
âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional aos servidores públicos ativos, civis
e militares, conforme a seguir transcrito:

Art. 1º Fica instituído o auxílio-alimentação para os servidores públicos
ativos, civis e militares da Administração Pública Estadual, Autarquias
e Fundações.
Parágrafo único. Fica vedado o recebimento de qualquer outro valor
ou beneficio com a idêntica ou similar finalidade, à exceção do rancho
concedido aos militares.

Art.  2º  O  auxílio-alimentação  será  concedido  em  pecúnia,  por  dia
trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor
no órgão ou entidade de lotação.
§  2º  Os  períodos  de  licenças  ou  afastamentos  a  qualquer  título,
inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício,
não  serão  computados  para  fins  de  concessão  do   auxílio-
alimentação, exceto nas seguintes hipóteses:

I - gozo de férias;
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II - faltas abonadas de que trata o inciso XVI, do art. 72, da Lei nº
5.810, de 24 de janeiro de 1994;
III - deslocamentos no interesse do serviço, de que trata o § 1º, deste
artigo;
IV - licença para desempenho de mandato classista a teor do art. 95,
da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
V - licença saúde até o limite de trinta dias;
VI - licença maternidade e paternidade.

O artigo 2º da Lei nº 7.197/2008 dispõe que o auxílio alimentação será concedido em
pecúnia por dia trabalhado, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor no órgão, e
prevê ainda em seu parágrafo 2º, que os períodos de licenças e afastamentos a qualquer título,
mesmo aqueles considerados por lei como de efetivo exercício não são computados para fins de
concessão do direito ao auxílio.

Conforme podemos observar, no rol supracitado, a agregação do militar não encontra
previsão na Lei nº 7.197/2008 como hipótese de cômputo para fins de concessão do auxílio, não
havendo, portanto, fundamentação jurídica que justifique a efetivação do pleito.

III – DA CONCLUSÃO:
Diante  do  exposto,  considerando  a  análise  dos  diplomas  legais  supracitados,  esta

comissão de justiça manifesta-se de maneira contrária ao pleito do militar, por falta de amparo legal.
É o Parecer salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 17 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 ZELL - MAJ. QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

HOMOLOGAÇÃO DO COMANDANTE GERAL
I - Homologo o presente Parecer;
II - A DP para conhecimento e providências;
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
SEM ALTERAÇÃO

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

Confere com o Original:

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