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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ 

SECRETARIA ESPECIAL DE DEFESA SOCIAL 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

AJUDÂNCIA GERAL 
 

BELÉM-PARÁ 28 DE NOVEMBRO DE 2006. 

BOLETIM GERAL Nº 208 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida e xecução, publico o 
seguinte: 

 
1ª PARTE: SERVIÇOS DIÁRIOS 

SERVIÇOS PARA O DIA 29NOV2006 (QUARTA-FEIRA)  
Oficial Superior de Serviço A CARGO DO COP 
Supervisor de Área A CARGO DO COP  
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: A CARGO DO COP 

2º Turno: A CARGO DO COP 
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO SGBMCS  
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM GIRLENE 
Perito de Incêndios e Explosões 
Auxiliar do Perito 

MAJ BM EDMILSON 
TEN BM NOGUEIRA 

 
2ª PARTE – INSTRUÇÃO 
SEM ALTERAÇÃO 
 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS 
I – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 

1 - SUPRIMENTO DE FUNDOS 
PORTARIA Nº 659 
DATA: 24/11/2006 
NOME: HEGÉSIPO DONATO TEIXEIRA JUNIOR 
CARGO: TEN CEL/BM 
MATRÍCULA: 3394700/1 
VALOR: R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais) 
ELEMENTOS DE DESPESA: 339030 
 
ORLANDO ANTÔNO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 

2 – AVISO DE PREGÃO 
AVISO 
Objeto: Aquisição de Hidrantes de Coluna Completo e Chave “T” 
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em aço 
Abertura: Dia 07DEZ2006, Às 09h00. 
Local: Sala de licitações da SEAD, Rua Pres. Pernambuco nº 

303, Batista Campos – Belém/PA. 
 
O Edital estará À disposição dos interessados, ao preço de R$ 

50,00 (cinqüenta reais) o qual deverá ser pago nos correios em favor do 
FISP e adquirido no Comando Geral do CBMPA, na Av. Júlio César nº 
3.000, na sala da CPL de 08h00 às 14h00, devendo os interessados 
apresentarem-se munidos de carimbos da firma ou do representante legal ou 
através do site: www.compraspara.pa.gov.br, porém deverá informar a CPL 
do CBMPA, conforme especificação constante no referido Edital. 

Belém. 23 de Novembro de 2006 
(Transc. do DOE nº 30.810 de 24NOV2006) 
 

3 – RESUMO DE PORTARIAS 
Resumo de portaria nº 631 de 17NOV2006 – Diárias 
Nome: Paulo Gerson Novaes de Almeida/ Posto: Cel BM – 

CEDEC: 07 (sete)/ Origem: Belém/PA – Destino: Itaituba/PA/ Objetivo: a 
serviço da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

Períodos: 16 a 23OUT2006. 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 
Resumo de portaria nº 631 de 17NOV2006 – Diárias 
Nome: Marcus Victor Lima Norat/ Posto: Maj BM – CEDEC: 10 

(dez)/ Origem: Belém/PA – Destino: Itaituba/PA/ Objetivo: a serviço da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

Períodos: 16 a 25OUT2006. 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
 
Resumo de portaria nº 632 de 17NOV2006 – Diárias 
Nome: Marcus Victor Lima Norat / Posto: Maj BM – CEDEC: 05 

(cinco)/ Origem: Belém/PA – Destino: Marabá/PA/ Objetivo: a serviço da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. 

Períodos: 29SET a 03OUT2006. 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Cmt Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil 
(Transc. do DOE nº 30.812 de 28NOV2006) 
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4 – EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 

Nº do Termo Aditivo: 001/2006 
Nº do Contrato: 010/2006 
Objeto do Contrato: Reforma e ampliação do bloco único no 

município de Bragança 
Valor do Contrato Original: R$ 185.276,34 (cento e oitenta e 

cinco mil duzentos e setenta e seis reais e trinta e quatro centavos). 
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços nº 002/2006 – 

FISP 
Partes: Fundo de Investimento de Segurança Pública e a 

Empresa FEN Engenharia & Comércio Ltda. 
Objeto e Justificativa do Aditamento: Acréscimo de serviços 
Valor: R$ 92.515,23 (noventa e dois mil quinhentos e quinze 

reais e vinte e três centavos) 
Data da Assinatura: 28NOV2006 
Vigência do Aditamento: 28NOV2006 a 05SET2007 
Dotação Orçamentária: 44401 06 122 1060 2488 – Melhoria das 

Atividades do Corpo de Bombeiros Militar 
Fonte de Recurso: 041 
Ordenador Responsável: Dilermano Gomes Tavares 
Aditivos Anteriores: não tem 
Endereço do Contratado: Avenida Almirante Barroso, 

Passagem Santo Antônio, 56, Bairro Souza. 
Data da Publicação: 27NOV2006 
(Transc. do DOE nº 30.812 de 28NOV2006) 
 

5 – COOPERBOM 
Assembléia Geral Extraordinária  
Edital de Convocação 
O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará – 
COOPERBOM, convoca seus 1.700 (um mil e setecentos) associados em 
dias com suas obrigações estatutárias, para a Assembléia Geral 
Extraordinária – AGE, a ser realizada no auditório II da Unama campus BR, 
sito à Rod. BR 316 km 03, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, no dia 11 de 
dezembro de 2006, às 07h30, 08h30 e 09h30, respectivamente em 1ª 
convocação com 2/3 dos associados, em 2ª convocação com 50% mais um 
e em 3ª convocação com no mínimo 10 associados, para deliberarem sobre 
a seguinte pauta: 1 – Aprovação das contas do exercício de 2005; 2 – 
Aprovação da cédula de representação da diretoria; 3 – Aprovação da 
cédula de presença dos conselheiros de administração e fiscal; 4 – 
Alteração do estatuto Social; 5 – Alteração do endereço da sede da 
Cooperativa; 6 – Definição do percentual do FATES para brindes de final de 
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ano. A Assembléia Geral Extraordinária será realizada no local acima 
definido considerando que a COOPERBOM não possui em sua sede espaça 
físico para o referido evento. 

Belém, 27 de novembro de 2006 
 
JORGE EDÍSIO DE CASTRO TEIXEIRA 
Diretor Presidente 
 

6 – COMISSÃO DE JUSTIÇA DO CBMPA 
Parecer nº 130 - A /2006-COJ  
Objeto : REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. 
Interessado : PARÁ VENDAS COMÉRCIO DE GÊNEROS 

ALIMENTÍCIOS LTDA. 
Assunto : SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E 

FINANCEIRO DO CONTRATO N°. 014/2006. 
Anexos : 
REQUERIMENTO DA EMPRESA INTERESSADA. 
 
EMENTA: ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. MODALIDADE 

PREGÃO PRESENCIAL. CONTRATO N° 014/2006. FORNECIMEN TO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E 
FINANCEIRO. FUNDAMENTAÇÃO NO ART. 55, CAPUT, E INCI SO III; 
ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “b”, § 8° DA LEI N° 8.66 6/93.  

 
I - DA CONSULTA:  
A Pará Vendas Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda, 

empresa contratada, por meio do Contrato n° 014/200 6, oriundo do Pregão 
Presencial nº 013/2006 - requer, ao Exmo. Sr. Comandante Geral do 
CBMPA,  o imediato reequilíbrio econômico e financeiro dos preços firmados 
no Contrato ora tratado. Sendo, o presente requerimento, encaminhado à 
Comissão de Justiça para análise e parecer.  

 
II - DOS FATOS: 
 A empresa Pará Vendas Comércio de Gêneros Alimentícios 

Ltda , com sede na travessa José Pio, 906-A, Bairro do Umarizal, por 
intermédio de seu representante, requer ao Exmo. Sr. Comandante Geral do 
Corpo de Bombeiros Militar do Pará, o reequilíbrio ,imediato, econômico-
finenceiro dos preços pactuados no Contrato n° 014/ 2006. E, fundamenta 
seu pedido no Art. 55, inciso III; Art 65, Inciso II, alínea “b”, §8° do Estatuto 
Licitatório. E, menciona os Arts. 111 e 427 do Código Civil Brasileiro: 

 
“Art. 111 – O silêncio importa anuência, quando as 

circunstâncias ou os usos o autorizem, e não for necessária a declaração de 
vontade expressa.” 
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“Art. 427 – A proposta do Contrato obriga o proponente, se o 

contrário não resultar dos termos dela, da natureza do negócio, ou das 
circunstâncias do caso.” 

 
III – DAS CONSIDERAÇÕES. 
Observamos, em oportuno, que ao contrário do que ocorre na 

seara do direito privado, na qual o contrato perfeito faz lei entre as partes, 
não podendo estas alterá-lo unilateralmente, no contrato administrativo, no 
qual figura de um lado o particular cujo interesse se restringe à obtenção de 
um lucro a que tem direito desde que observando todo o procedimento 
necessário para contratar com a Administração Pública, e, de outro, o Poder 
Público que, tendo escolhido a proposta mais vantajosa no procedimento 
supra mencionado denota um interesse que pode ser ampliado à medida em 
que o interesse público o exija, existindo, assim, a possibilidade de alteração 
unilateral do contrato por parte do contratante, tendo em vista que este 
representa um interesse que se sobrepõe ao interesse do particular. 

Não obstante essa prerrogativa que assegura a supremacia do 
interesse público sobre o privado, há cláusulas nos contratos administrativos 
intocáveis, pois destinam-se a manter um certo "equilíbrio contratual" não 
deixando, assim, o particular a mercê das vontades do administrador. Tais 
cláusulas denominam-se econômico-financeiras. 

A alteração unilateral do contrato pode dar ensejo a uma 
disparidade entre a equivalência de interesses estabelecida no momento da 
celebração do contrato, afetando, assim, o equilíbrio econômico-financeiro. 

No entanto, o equilíbrio econômico-financeiro não é atingido 
somente por alteração unilateral do contrato, mas também por atos da 
Administração, ou por fatos imprevistos ou imprevisíveis. 

Questão que se mostra assaz interessante e que vem causando 
celeuma no âmbito da Administração Pública é a aplicação destes institutos 
quando da alteração das cláusulas econômico-financeiras ou a ocorrência 
de fato que venha a alterar o equilíbrio econômico financeiro. 

Para os efeitos desses institutos nos contratos administrativos é 
mister conceituar o que vem a ser contrato administrativo. 

Segundo Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro, 
25ª ed. atualizada por Eurico de Andrade Azevedo et alii, São Paulo 
Malheiros, 2000, p. 199) "Contrato administrativo é o ajuste que a 
Administração Pública, agindo nessa qualidade firma com particular ou com 
outra entidade administrativa para a consecução de objetivos de interesse 
público, nas condições estabelecidas pela própria Administração". 

Nunca é demais salientar que a expressão contrato 
administrativo é utilizada para nomear apenas os contratos em que a 
Administração Pública, investida nessa qualidade celebra com pessoas 
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físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, com o intento de fins públicos, 
segundo regime jurídico 

 

Em todo contrato administrativo existem as cláusulas 
econômicas que são inalteráveis unilateralmente, porque fixam a 
remuneração e os direitos do contratado perante a Administração e 
estabelecem a equação financeira a ser mantida durante toda a execução do 
contrato. 

 

O equilíbrio econômico-financeiro abrange todos os encargos 
impostos à parte, ainda quando não se configurem como "deveres jurídicos" 
propriamente ditos. São relevantes os prazos de início, execução, 
recebimento provisório e definitivo previstos no ato convocatório; os 
processo tecnológicos a serem aplicados; as matérias-primas a serem 
utilizadas; as distâncias para entrega dos bens; o prazo para pagamento etc. 

 

O mesmo se passa quanto à remuneração. Todas as 
circunstâncias atinentes à remuneração são relevantes, tais como prazos e 
forma de pagamento. Não se considera apenas o valor que o contratante 
receberá, mas também as épocas previstas para sua liquidação. 

 

O rompimento do equilíbrio econômico-financeiro da 
contratação tanto poderá derivar de fatos imputáveis á administração como 
de eventos a ela estranhos. A administração poderá ampliar os encargos do 
contratado, unilateralmente, para melhor atender suas necessidades. Porém, 
o rompimento do equilíbrio econômico- financeiro poderá decorrer de outros 
fatos, totalmente alheios á administração pública. Assim, a crise econômica 
poderá produzir uma extraordinária elevação de preço de determinados 
insumos; uma greve poderá acarreta a impossibilidade de fabricação dos 
produtos; uma crise internacional poderá provocar elevação dos preços dos 
combustíveis; etc. 

 

A tutela ao equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 
administrativos destina-se a beneficiar à própria administração. Se os 
particulares tivessem que arcar com as conseqüências de todos os eventos 
danosos possíveis, teriam de formular propostas mais onerosas. A 
Administração arcaria com os custos correspondentes a eventos meramente 
possíveis, mesmo quando incorressem, o particular seria remunerado por 
seus efeitos meramente potenciais. É muito mais vantajoso convidar os 
interessados a formular a menor proposta possível: aquela que poderá ser 
executada se não se verificar qualquer evento prejudicial ou oneroso 
posterior. Concomitantemente, assegura-se ao particular, que se vier a 
ocorrer o infortúnio, o acréscimo de encargos será arcado pela 
Administração. Em vez de arcar sempre com o custo de eventos meramente 
potenciais, a Administração apenas responderá por eles se e quando 
ocorrerem. Trata-se, então, de reduzir os custos de transação atinentes à 
contratação com a Administração Pública. 
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IV – DO DIREITO 
Lei nº 8.666/93, ao regular a matéria: 
"Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 
II - por acordo das partes: 
d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram 

inicialmente entre os encargos do contratado e a atribuição da Administração 
para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de 
conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual." 

 

Questão que se mostra bastante controvertida é o efeito de 
posterior alteração das cláusulas econômico-financeiras e do equilíbrio 
financeiro. 

 

Ora o contrato administrativo, como qualquer outro, é celebrado 
à vista das condições econômico-financeiras existentes no momento da 
celebração e segundo os objetivos que cada uma das partes busca retirar da 
avença. São essas condições e objetivos que motivam as partes à 
realização do negócio, ou seja, a entidade governamental que deseja a obra, 
o bem ou serviço sob a égide de certas estipulações que imprime 
unilateralmente e o particular que se dispõe a satisfazer-lhe o desejado 
observando essas estipulações, mediante o recebimento de um preço que 
lhe propicia, segundo as condições econômicas do mercado naquele 
momento, um lucro. Este é o seu móvel na contratação. 

 

Essa é a bem lançada lição de Hely Lopes Meirelles (Licitação e 
Contrato Administrativo, ob. cit, p. 166) 

"O contrato administrativo, por parte da Administração, destina-
se ao atendimento das necessidades públicas, mas, por parte do contratado, 
objetiva um lucro, através da remuneração consubstanciada nas cláusulas 
econômicas e financeiras". 

 

Portanto, qualquer ajuste é notoriamente concertado segundo 
esses objetivos e condições e a firme suposição que não variarão 
substancialmente no futuro. Se alteração houver deverão esses acordos ser 
entendidos segundo as circunstâncias vigentes na oportunidade da 
celebração, de modo a assegurar ao longo de sua vigência o que fora 
desejado pelas partes, não outras, diversas e distantes do que esperavam 
obter com a execução do ajuste. O contrato, portanto é rebus sic stantibus, 
isto é, as obrigações contratuais devem ser interpretadas à luz da 
circunstâncias e fatos sob os quais foi celebrado. Daí as precisas lições de 
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Carlos Ari Sundfeld (Licitação e Contrato Administrativo, São Paulo, 
Malheiros, 1994, p. 238) e de Celso Antônio Bandeira de Melo (Curso de 
Direito Administrativo, 7ª ed., São Paulo, Malheiros, 1995 p. 391), 
asseverando este que de acordo com a cláusula rebus sic stantibus. 

As obrigações contratuais hão de ser entendidas em correlação 
com o estado de coisas ao tempo em que se contratou. Em conseqüência, a 
mudança acentuada dos pressupostos de fato em que se basearam implica 
alterações que o Direito não pode desconhecer. É que as vontades se 
ligaram em vista de certa situação, e na expectativa de determinados efeitos 
totalmente diversos, surgidos à margem do comportamento dos 
contratantes". 

 

Não fosse assim, ninguém contrataria, pois a instabilidade 
lesaria uma ou outra das partes. Com efeito, o ente governamental seria 
prejudicado se a variação beneficiasse o contratado particular e este seria 
onerado se a instabilização favorecesse aquele. Portanto, salvo algum 
insano, ninguém ajustaria qualquer negócio sabendo que não teria essa 
garantia. Assim, por reconhecer essa realidade é que a Lei nº 8.666/93 
prevê que as partes podem, por consenso, alterar o contrato para 
restabelecer a relação que pactuaram inicialmente entre os encargos de um 
e a retribuição de outro para a justa remuneração da obra, serviço ou 
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
ou das cláusulas financeiras iniciais ao contrato, na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de 
força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, é o que nos ensina Diogenes Gasparini em 
seu parecer acerca do Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato, 
publicado no BDA, de setembro de 1997. 

 

É importante ressaltar que, neste caso, conforme ensina Marçal 
Justen Filho Melo (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 8ª ed., São Paulo, Dialética, 2000 p. 556/557): "Uma vez 
verificado o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro, o particular deve 
provocar a Administração para adoção das providências adequadas. Inexiste 
discricionariedade. A Administração pode recusar o restabelecimento da 
equação apenas mediante invocação da ausência dos pressupostos 
necessários. Poderá invocar: 

 

- ausência de elevação dos encargos do particular; 
- ocorrência de evento antes da formulação das propostas; 
- ausência de vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e 

a majoração dos encargos do contratado; 
- culpa do contratado pela majoração dos seus encargos (o que 

inclui a previsibilidade da ocorrência do evento). 
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IV – DO PARECER. 
Ante todo exposto, conclui-se que é certo que as condições 

estabelecidas no momento da proposta deverão ser obedecidas até o 
término do contrato, se ocorrer alguma modificação que altere as cláusulas 
econômico-financeiras ou o equilíbrio econômico financeiro, a Administração 
deverá providenciar a manutenção do que foi pactuado no momento da 
feitura do contrato, não onerando com isso o particular ou até mesmo a 
Administração, pois aquela parte que se aproveitasse dessa circunstância 
estaria locupletando-se sem causa. 

Para tanto, entendemos que o pleito da Empresa Pará vendas 
Comércio de Gêneros alimentícios Ltda é pertinente – em virtude das 
considerações de fato e de Direito acima expostas – e, opinamos pelo 
deferimento da pretensão do requerente.   

É o Parecer. 
Quartel em Belém-PA, 18 de Abril de 2006. 
 
EDIVALDO DOS SANTOS CARDOSO – CAP QOBM 
 
DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ: 
Concordo com o Parecer. 
 
DESPACHO DO COMANDANTE GERAL: 
1. Homologo o present4e Parecer. 
2. Publique-se em BG. Providencie a Ajudância Geral. 
 

7 - CONVOCAÇÃO DE OFICIAIS 
Ficam convocados os Oficiais abaixo relacionados para 

participarem do “Torneio de Futebol Almirante Tamandaré” alusivo às 
comemorações à semana da Marinha, local Rod. Arthur Bernardes, Vila dos 
Oficiais, com inicio no dia 02dez2006 às 08h e término no dia 17dez2006. 

TCEL BM RR Paulo Sérgio da Fonseca Dias 
TCEL BM Hegésipo Donato  Teixeira Junior 
MAJ BM Mário da Conceição Morais  Filho 
MAJ BM Cláudio Antônio da Silva Cavalcanti  
MAJ BM José Augusto Fárias de Almeida  
MAJ BM Cláudio Fernando Tavernard  Trindade 
MAJ BM Marcos Victor Lima Norat  
MAJ BM Adir  Guimarães de Farias 
CAP BM José Carlos da Silva Farias  
CAP BM Luís Cláudio  da Silva Farias 
CAP BM Christian  Vieira Costa 
CAP BM Eduardo Celso  da Silva Farias 
CAP BM João José da Silva Júnior 
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CAP BM Kleberson Loair  Lázaro Mansos 
TEN BM Orlando Farias  Pinheiro 
TEN BM Fabio  Cardoso de Moraes 
TEN BM Arlenson Lemos Carvalho da Silva 
(Ref. Nota nº 10/2006- Gab. Subcmdo) 
 
 
 
4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA 

1 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL 
PORTARIA Nº 630, 16 DE NOVEMBRO 2006. 
Anexo : 
*Ofício nº271/2006/ e anexos. 
 
O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso 

de suas atribuições legais e tendo tomado conhecimento dos documentos 
em anexo referentes à ocorrência Policial envolvendo o CB BM RG 2444729 
EDVAN MODESTO DE ANDRADE, do efetivo do 2º GBM/Castanhal 
ocorrido por volta das 22;15h do dia 14JUL2006 no Município de São 
Domingos do Capim.  

 
RESOLVE: 
Art. 1º  - Determinar Instauração de Sindicância para apurar 

todas as circunstâncias dos fatos; 
Art. 2º - Nomear 2º TEN QOBM THIAGO AUGUSTO VIEIRA 

COSTA como encarregado; 
Art 3º  - Estabelecer o prazo legal para a conclusão dos 

trabalhos, em conformidade com as normas para elaboração vigente; 
Art. 4º  - Publique-se em BG, registre-se e cumpra-se. 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA –CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
 

2 - SOLUÇÃO DE IPM 
Analisando os autos de IPM mandado proceder através da 

Portaria nº 377/2006 de 22JUN2006, tendo como Encarregada a 1º TEN 
QOBM RG 3175107 MARÍLIA GABRIELA  CONTENTE GOMES, emanada 
do Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, destinada 
a investigar as eventuais falhas na segurança do Quartel da 2ªSBM/I 
(Icoarací), que contribuíram para o furto da uma motosserra, por volta das 
01h35 do dia 03JUN2006,  pertencente a carga da referida unidade, alocada 
na VTR ABT-07, que encontrava-se na garagem da unidade.  

 
RESOLVO: 

1) Concordar com a conclusão a que chegou a Oficial 
Encarregada do IPM, ratificando que o fato apurado apresenta indícios de 
crime de natureza militar, ressalvada a competência da Justiça Comum, 
conforme a Súmula nº 53 do Superior Tribunal de Justiça, muito embora 
figura como indiciado em Inquérito Policial tombado sob o nº 
256/20060000178-0, instaurado na Unidade Policial de Icoarací, em desfavor  
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do nacional, ADILSON REZENDE JAQUES, bem como há indícios de 
transgressão da disciplina por parte do militar SD BM RG 2133726 ALDO 
PANTOJA NUNES, por ter negligenciado em seu horário de serviço de 
Guarda do Quartel, concorrendo para que o furto do equipamento se 
consumasse; 

2) Instaurar PADS para apurar respectivamente as eventuais 
responsabilidades disciplinares imputadas ao militar SD BM  RG 2133726  
ALDO PANTOJA NUNES,  objetivando o oferecimento da ampla defesa e 
do contraditório. A COJ para as providências; 

3) Remeter 1ª via dos Autos de IPM a JME-PA, conforme 
preconiza o disposto no art. 23, do CPPM; 

4) Arquivar 2ª via dos Autos de IPM na 2ª seção da EMG. Ao 
Presidente da COJ para providenciar a remessa dos autos ao chefe da 
BM/2;  

5) Publicar em BG a presente solução de IPM. Ao Ajudante 
Geral para as providências; 

6) cumpra-se. 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 
 
 
 
 
 
ORLANDO ANTÔNIO SARMANHO FRADE – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMP A 

 
 
 
Confere com o Original: 

 
 
 
 
 
FRANCISCO GONÇALVES PEREIRA – CEL QOBM 

Ajudante Geral do CBMPA 


