ESTADO DO PARA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO ef.am,
MUDANCIA GE.R.AL
BELÉM-PARÁ, 18 DE FEVEREIRO DE 999.

ADITAMENTO AO BOLETIM GERAL 001
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução publico o seguinte:

P PARTE SERVIÇOS DIÁRIOS:
SEM ALTERAÇÃO
PARTE - INSTRUÇÃO:
SEM ALTERAÇÃO
30 PARTE - ASSUNTOS GERAIS E ADMIMS 'ILATIVOS:
A- ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS:
1— ATO DESTE COMANDO:
PORTARIA N° 043, DE 26 DE JANEIRO DE 1999.
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, e,
CONSIDERANDO, que as viaturas e materiais operacionais do CBMPA, ao longo
dos anos, não têm sofrido o devido controle e fiscalização por parte do setor competente,
ocasionando avarias, danos, extravios, sem que sejam tomadas as devidas providências para a
apuração das respectivas responsabilidades e reposição dos bens;
CONSIDERANDO, que a deficiência administrativa para aquele mister tem
comprometido decisivamente a qualidade do serviço operacional e o sucesso da missão,
prejudicando o atendimento às comunidades;
CONSIDERANDO, finalmente, que não é mais possível persistir nesta situação, sem
a devida apuração dos responsáveis, favorecendo o verdadeiro descaso para com os equipamentos
operacionais, principalmente pela ausência de normas claras e rígida que não deixem margens e
lacunas, e que os responsáveis sejam punidos com rigor na cadeia hierárquica da Corporação.
RESOLVE:
Art. 1° - Instituir no CBMPA, a escala do encarregado de Inquérito Técnico,
organizada, coordenada e fiscalizada pela Diretoria de Apoio Logístico (D. A. L), para vigorar nas
áreas operacionais das Unidades BM da Capital e do Interior.
§ 1° - O Inquérito Técnico é um instrumento competente no CBMPA, sob a forma de
processo administrativo, pelo qual o Oficial encarregado apura as causas, efeitos,
responsabilidades, avarias e danos materiais ocorridos nas viaturas e materiais operacionais em uso
no CBMPA.
§ 2° - Os materiais operacionais são utilizadas nas operações BM de combate a
incêndio, busca, salvamento, resgate, emergência médica, serviços de guarda-vidas, perícia de
incêndio e prevenções, inclusive os acessórios de viaturas rádio e comunicação.
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Art 2° - Adotar-se-ão escalas de encarregado de Inquérito Técnico di ntas à:
I — Área operacional n° 01 — Região Metropolitana de Belém — D. A.
II — Área operacional n° 02 — Castanhal — Comando;
III — Área metropolitana n° 03 — Abaetetuba— Comando;
IV — Área metropolitana n° 04 — Santarém — Comando;
V — Área metropolitana n° 05 — Marabá — Comando.
Art. 3° - Concorrerão, à escala de Encarregado de Inquérito Técnico, todos os Oficiais
intermediários e subalternos do CBMPA, nas suas respectivas áreas operacionais.
Art. 4° - Os procedimentos para abertura do Inquérito Técnico, são os seguintes:
I — Ocorrência ou constatação da avaria ou dano em viaturas ou material operacional
em acidente ou não;
II — Acionamento dos encarregados, pelo coordenador de operações BM do CIOp, por
solicitação do agente responsável;
IjI — Realização dos procedimentos periciais;
IV — Conclusão e remessa dos autos a autoridade que determinou a sua instauração;
V — Publicação da solução e homologação do Inquérito Técnico dar-se-á em Boletim
Geral;
VI — Cumprimento dos despachos exarados da solução e homologação do Inquérito
Técnico pelos setores competentes.
§ 1° - O agente responsável é o servidor do Corpo de Bombeiros, sob cuja
responsabilidade está um ou mais bens existentes na unidade, subunidade, seção, almoxarifado,
depósito, setor, área e viaturas.
§ 2° - O agente responsável, é o chefe, diretor ou comandante da localidade onde se
encontra um determinado bem.
§ 3° - Na ausência do agente responsável, o comandante OBM, Oficial BM de Dia,
Comandante do Socorro se incumbirá do acionamento do encarregado do Inquérito Técnico, junto
ao coordenador de operações BM do CIOp.
§ 4° - Para o caso de acidente com viaturas, o Coordenador de Operações BM do
CIOp, acionará a Polícia Técnica, para realização da perícia, sem que a mesma seja deslocada do
local do acidente, sob qualquer hipótese.
Art. 5° - Serão necessários os seguintes documentos para a instauração do Inquérito
Técnico, os quais deverão constar nos autos:
I — Cópia do Boletim Geral com escala do encarregado do Inquérito Técnico;
II — Documento expositivo da ocorrência, assinada pelo agente responsável;
III — Laudos periciais;
IV — Três orçamentos para recuperação do bem.
Art. 6° - O Oficial coordenador BM do CIOp, manterá uma ficha controle de
Inquérito Técnico atualizada contendo as seguintes informações:
I — Tipo de ocorrência;
II — Especificação da viatura ou material operacional;
III — Localidade da ocorrência;
IV — Data e hora da ocorrência;
V — Data e hora do acionamento dos encarregados;
VI — Nome dos Oficiais encarregados.
Art. 7° - O encarregado terá um prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da
publicação da Portaria, para concluir e remeter os autos do Inquérito Técnico, podendo ser
prorrogado, a critério da autoridade que determinou a instalação e por solicitação daquele, uma
única vez por 10 (dez) dias.
Parágrafo Único — O Oficial 13M/2, manterá um livro de controle de Inquérito
Técnico atualizado, com as informações necessárias para controle dos prazos.
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Art. 8° - A solução e homologação do Inquérito Técnico serão publicadas em Boletim
Geral da Corporacão.
Art. 9° - A solução do Inquérito Técnico, quando for o caso, conterá:
I — O(s) nome(s) responsável(eis) pela avaria ou dano;
II — O valor monetário do dano ou avaria;
III — Parcelas de descontos, observando o percentual máximo permitido sobre os
vencimentos do(s) servidor(es);
IV — Pena disciplinar;
V — Determinação para abertura de Inquérito Técnico Policial Militar;
VI — Despacho a Diretoria de Pessoal para execução do desconto;
VII — Despacho a Diretoria de Apoio Logístico para recuperação imediata do bem.
Art. 10 — Compete também ao chefe da BM/4:
I — Fiscalizar, no âmbito do CBMPA, o cumprimento das normas desta Portaria,
estabelecendo controle, sugerindo medidas de modo a torná-la o principal instrumento de controle
e fiscalização das condições das viaturas e materiais da instituição;
II — Manter atualizada a carga de viaturas e material operacional por OBM e por
localidade da UBM, na forma do manual de procedimento de controle patrimonial, de modo a
classificar, sem margem de dúvida a destinação de cada bem e o agente responsável por sua
guarda;
III — Manter duas relações - carga plastificadas no interior de cada viatura com a
identificação e quantidade dos materiais operacionais nela carregada, sendo uma afixada em local
visível e outra para manuseio e conferência;
IV — Tomar todas as medidas necessárias no sentido de evitar que as relações — carga
das viaturas sejam fraudadas, rasuradas ou substituídas;
V — Fiscalizar se a localização fisica do bem corresponde com a localização
administrativa;
VI — Providenciar para que todos os materiais operacionais sejam identificados com o
nome e o código da viatura na qual estão carregadas.
§ 1° - Em nenhuma hipótese poderá ser alterada a localização fisica na qual está
carregada uma viatura ou material operacional, sem que haja o competente processo
administrativo, mesmo que ele se encontre sem condições de uso ou inservível para o fina a que se
destina.
§ 2° - A relação — carga incluirá os acessórios da viatura e os materiais de rádio e
comunicação.
Art. 11 — Os materiais operacionais só poderão ser retirados das viaturas nas seguintes
situações:
I — Quando for utilizada em ocorrência ou serviço;
II — Quando for para manutenção ou recuperação;
III — Quando da baixa da viatura ao CSM;
IV — Quando da carga do material do patrimônio do CBMPA ou transferência da
carga em processo administrativo.
§ 1° - É vedada a utilização de quaisquer materiais operacionais das viaturas como de
uso individual pelo servidor BM.
§ 2° - No caso do inciso III, todas as vezes que uma viatura baixada ao CSM, for
substituída por uma reserva, todos os materiais operacionais da primeira serão transferidos para a
segunda, juntamente com as relações — carga.
§ 3° - Não ocorrendo a substituição da viatura baixada, os materiais operacionais
serão transferidos para o almoxarifado da UBM e retornarão quando a situação se normalizar,
atestando pelo competente termo de responsabilidade sobre os bens móveis.
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Art. 12 - É obrigatório a conferência quantitativa e qualf eiva dos-/1);ateria
operacionais:
I - Das viaturas com a supervisão do comandante do socorro e oficiai de (na:
a -No término e local da ocorrência;
b -Na rendição de serviço, pela guarnição que entra de serviço;
c - Quando for transferido para o almoxarifado da UBM;
d - Quando for transferido para viatura reserva;
e - Quando retornar para a viatura recuperada.
II - Do almoxarifado e depósito, com a supervisão do almoxarife e ou responsável:
a-Nas mudanças de chefia;
b - A cada 06 (seis) meses;
- Acondicionados nos pátios, áreas de estacionamentos das UBMs, com a
supervisão do comandante do socorro e oficial de dia;
a -Na rendição de serviço, pela guarnição que entra de serviço.
IV - Nas situações de carga e transferência de bem, com supervisão da DAL e BM/4;
V - Nas guardas temporárias, com supervisão dos almoxarifes ou BM/4, conforme o
material pertença a carga dos almoxarifados ou das viaturas.
Parágrafo Único - Não ocorrendo a conferência dos materiais operacionais, as
alterações que por ventura venham a ser detectadas posteriormente, serão de responsabilidade do
agente que as recebeu por último e não participou, na condição em que o Inquérito Técnico,
Sindicância ou Inquérito Policial Militar vão identificar os verdadeiros responsáveis.
Art. 13 - É obrigatório a vistoria das viaturas:
I - Na rendição do serviço, pelo condutor e operador da VTR com a supervisão do
comandante do socorro e oficial de dia;
II - No recebimento de viatura reserva do SCM, pelo condutor e operador de VTR
com a supervisão do comandante do socorro e oficial de dia;
III - No recebimento de viatura baixada pelo mecânico de dia do CSM, com a
supervisão do comandante do CSM;
IV - No recebimento de viatura recuperada pelo CSM, pelo condutor e operador de
VTR com a supervisão do comandante de socorro e oficial de dia;
V - Nas situações de carga e transferência de bem, com supervisão do BM/4;
VI - Na guarda temporária com a supervisão do BM/4 da OBM de origem.
§ 1° - Não ocorrendo vistoria da VTR, as alterações que por ventura venham a ser
detectadas posteriormente, serão de responsabilidade do agente que as recebeu por último e não
participou, na condição em que o Inquérito Técnico, Sindicância, Inquérito Policial Militar
identificar os verdadeiros responsáveis.
§ 2° - A vistoria da VTR incluirá obrigatoriamente a verificação por menorizada das
condições da lataria, mecânica, sistema elétrico, sistema de alimentação, refrigeração, freio,
hidráuliy, corpo de bombas, painéis de acionamento com motor ligado, com a VTR parada e em
desloca;nâto.
§ 3° - Após a vistoria será lavrado um termo de vistoria em viatura que conterá o
"sem alteração" ou relação das alterações encontradas.
§ 4° - No caso de vistoria "com alteração", será providenciada pelo agente
responsável, o competente Inquérito Técnico, para apurar as responsabilidades.
Art. 14 - A guarda temporária de qualquer VTR ou material operacional será
certificada pelo competente Termo de Responsabilidade Sobre Bens Móveis, assinado pelos
detentores definitivo e temporário da carga
§ 1° - Termo de Responsabilidade Sobre Bens Móveis especificará o bem principal,
os bens agregados e os acessórios.
§ 2° - Sempre que a situação assim exigir, em virtude da insegurança do local, os bens
agregados e acessórios serão recolhidos no almoxarifado da OBM, certificado pelo competente
Termo de Responsabilidade Sobre Bens Móveis.
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Art. 15 - Os comandantes de UBMs adotarão sistema de guarda vinte e quatro horas,
através de rondantes, sentinelas e plantões, para as viaturas e materiais operacionais que estiverem
acondicionados em locais considerados inseguros.
Art. 16 - Os documentos de controle de movimentação de material operacional e
vistoria de viaturas são os especificados no Anexo Único a esta Portaria.
Art. 17 - Resguardando o direito de ampla defesa, a apuração em Inquérito Técnico
do(s) nome(s) do(s) servidor(es) responsável(eis) pela avaria ou dano em viatura ou material
operacional, determinará a aplicação de pena pecuniária, na forma do Art. 9° desta Portaria
Parágrafo Único - A pena pecuniária não exime os infratores das imputações
disciplinares e penal militar cabível.
Art. 18 - Resguardando o direito de ampla defesa, a não apuração em Inquérito
Técnico do(s) nome(s) do(s) servidor(es) responsável(eis) pela avaria ou dano em viatura ou
material operacional e a comprovação e que houve omissão de algum nível do escalão hierárquico
- funcional, responsável pelo cumprimento das normas desta Portaria, determinará a aplicação de
pena pecuniária, na forma do Art. 9° de acordo com o nível decrescente de responsabilidade, aos
seguintes representantes do escalão hierárquico:
I - Comandante da UBM;
II - BM/4 da UBM;
III - Oficial de Dia / Comandante do Socorro;
IV - Sargento Adjunto / Comandante de Guarnição / Cond. Op. de VTR / Rondante;
V - Cabos / Soldados de Guarnições, Sentinelas e Plantões.
Parágrafo Único - O relatório do Inquérito Técnico será conclusivo quanto a quem
caberão as responsabilidades em virtude das omissões, inclusive definindo o percentual de
desconto em cada nível, sendo tanto maior quanto mais alto fora a posição do servidor BM na
cadeia hierárquica - funcional.
Art. 19 - Após a conclusão do Inquérito Técnico, comprovada a ocorrência de indício
de crime militar, determinar-se-á a abertura de Inquérito Policial Militar na forma do Art. 9° desta
Portaria
Art. 20 - Os prazos para cumprimento das normas constantes desta Portaria serão os
seguintes, a contar da data de sua assinatura:
I - Para organização e publicação da escala de encarregado de Inquérito Técnico, pelo
Ajudante Geral: 30 (trinta) dias;
II - Para organização e realização de reuniões de orientação e esclarec+-,entos com os
comandantes de oficiais intermediários e subalternos, sargentos, cabos e soldados, pelo
Subcomandante Geral do CBMPA e Diretor de Finanças: 30 (trinta) dias;
III - Para confecção, impressão e distribuição dos documentos de controle de viaturas
e material operacional e outros referidos nesta Portaria, pelo BM/4: 30 (trinta) dias; Inquérito
Técnico, pelo BM/2 e chefe da seção de justiça e disciplina da D. P., coordenada pelo primeiro: 30
(trinta) dias;
V - Para a vigência de todas as normas desta Portaria: 30 (trinta) dias.
Art. 21 - O BM/4 remeterá ao Comandante Geral do CBMPA, a cada 60 (sessenta)
dias, a contar da data de assinatura desta Portaria, por um período de doze meses, um relatório
analítico, contendo uma descrição pormenorizada sobre o andamento das ações, objetivando o
cumprimento das normas desta Portaria, seus efeitos, dificuldades encontradas e medidas
corretivas.
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originaram apurações no sentido de identificar as causas e responsabilidades, deverão originar a
abertura imediata de Inquérito Técnico.
Parágrafo Único — A DAL e o BM/4 coordenarão e fiscalizarão o cumprimento deste
artigo, distribuindo os Inquéritos pelas escalas de serviço.
Art. 23 - A realização do Inquérito Técnico independente da dimensão do dano ou
avaria na viatura ou equipamento operacional.
Art. 24 — Não será permitido ao servidor sanar por conta própria o dano ou avaria por
ele causado, antes da solução do Inquérito Técnico.
Art, 25 —Nos acidentes com viaturas envolvendo terceiros, a possibilidade de acordo
para recuperação do dano, só será possível depois da publicação e homologação do Inquérito
Técnico em Boletim Geral.
Art. 26 — É proibido o empréstimo a terceiros, de material operacional pertencente a
carga de viaturas.
Art. 27 — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
(Tranc. D. O. E n° 28. 893, de 29jan99)

V PARTE JUSTIÇA E DISCIPLINA:
SEM ALTERAÇÃO

A CEL QOBM RG 830.715
Geral do CBMPA
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