
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AJUDÂNCIA GERAL
BELÉM-PARÁ 12 DE JANEIRO DE 2009.

BOLETIM GERAL Nº 006 
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 13 DE JANEIRO DE 2009 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM REIS
Supervisor de Área CAP BM LÉLIS
Coordenador de Operações ao CIOP CAP BM NOBRE
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM DINIZ
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM LÉLIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1- RETIFICAÇÃO DE DESIGNAÇAO DE COMISSÃO 

Retifico a comissão no BG nº 234/2008, a fim de compor a Comissão que 
tem por objetivo ministrar o Teste de Aptidão Fisica ao MAJ QOBM Heleno Agusto Ribeiro de 
Andrade conforme paragrafo único do Art. 21 da Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985.

Presidente:TCEL QOBM Antonio Ulissses Lopes de Oliveira;
Menbros: MAJ QOBM José Orlando Souza e Silva;
CAP QOBM Luis Arthur Teixeira Vieira.
Fica convocado o MAJ QOBM Heleno Augusto Ribeiro de Andrade, a fim 

de ser submetido á Inspenção de Saúde e Teste de Aptidão Fisica:
1 – Exame de Saúde:
Data: 14JAN2009
Hora: 08h00
Local: POLIBOM

2 – Teste de Aptidão Física:
Data 15 E 16JAN2009
Hora: 08h00
Lacal: Escola Superior de Educaçao Fisica
(Ref. Nota. Nº. 01/2009 – DP)

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

1 – OFICIO RECEBIDO - TRANSCRIÇÃO 
OF. Nº. 02/2009 DA COHAB.

Senhor Comandante,
Ao  cumprimentá-lo,  queremos  registrar  nossos sinceros  agradecimentos 

pela atenção que nos foi  dispensado por esse Comando, cedendo uma de suas aeronaves 
para realizar a inspeção aérea na área da antiga Fazenda da Pirelli,  o que muito contribuiu 
para que avançarmos na elaboração dos projetos técnicos necessários ao empreendimento 
que o Governo do Estado propõe implantar na referida área. 

Na oportunidade agradecemos também a atenção devotada á nossa equipe 
pela tripulação que nos acompanhou, a qual além da perícia demonstrada nos proporcionou 
todas as informações solicitadas.

Atenciosamente.
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______________________  Vidas Alheias e Riquezas Salvar   _________________  

Antonio Arthur Farias de Souza
Diretor de Planejamento e Desenvolvimento.

2 - SOLUÇÃO DE INQUÉRITO TÉCNICO
A) Pelas conclusões a que chegou o 1º TEN BM JEFFERSON AUGUSTO 

RESSURREIÇÃO MATOS, encarregado de Inquérito Técnico instaurado por meio da portaria 
nº 57, de 20 de novembro de 2008, publicada no Boletim Geral nº 221, de 03 de dezembro de 
2008, a fim de apurar as causas, efeitos e responsabilidades em relação à avarias sofridas 
pela viatura de prefixo ABT- 10, de placa JUY 3541, marca e modelo VW/17.250 E, ano d 
fabricação 2006, classe oficial nº do chassi 9BWCN82T26R615518, pertencente na ocasião ao 
7ºSGBM/I- CBMPA, verifica-se que o acidente foi ocasionado por causas pessoais, quando o 
condutor da viatura oficial de prefixo VTR – ABT 10, Sr. EZEQUIAS DE SOUZA ALVES, ao 
realizar ma manobra na rua 1º de março em frente ao nº 374, colidiu com o veículo FIAT ELX 
1.4  PUNTO,  de placa  JVS 6258,  de propriedade particular  da Sra.  HELOIA  HELENA DA 
SILVA  IZOLA,  que  estava  estacionada em  via  pública,  sendo aquele  o  responsável  pelo 
evento, pois mesmo estando com a viatura parada em via pública, avaliou a responsabilidade 
de continuar seu trajeto, alertado pelo oficial comandante que caso não desse para passar que 
retornasse, assumiu o risco de colisão da viatura que conduziu com o veiculo de passeio ora 
estacionado, e ao tentar passar provocou o evento danoso, não havendo dano a viatura oficial  
por esta ser robusta, no entanto houve danos significativos na viatura FIAT ELX 1.4 PUNTO, 
de placa JVS 6258, pagos pela proprietária no valor de R$ 915,00 (novecentos e quinze reais), 
que requer o ressarcimento, conforme consta nos autos do Inquérito Técnico, portaria nº 057, 
de 20 de novembro de 2008, publicada no Boletim Geral nº 221, de 03 de dezembro de 2008, 
folhas nº 22, 34, 39, 40, 44 e 45, pelo que:

RESOLVE::
A) Imputar os prejuízos de R$ 915,00 (novecentos quinze reais) aos cofres 

do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, que deve pagar a quantia referente aos 
reparos  realizados  na  viatura,  FIAT  ELX  1.4  PUNTO,  de  placa  JVS  6256,  chassi 
9BD11812181014121, de propriedade particular da Sra. HELOIA HELENA DA SILVA IZOLA, 
por ser a instituição bombeiro militar responsável pelos atos do 1º SGT BM EZEQUIAS DE 
SOUSA ALVES,  que  na ocasião estava  de serviço  na instituição  e  deu causa ao evento 
danoso infringindo o código de trânsito brasileiro.

B) Encaminhar cópia dos autos do processo ao Subcomandante Geral do 
CBMPA,  para  que  seja  tomada  as  providências  que  o  caso  requer,  a  fim  de  que  seja 
ressarcido pelo militar que deu causa ao evento danoso, 1º SGT BM EZEQUIAS DE SOUSA 
ALVES, a quantia referente aos reparos realizados na viatura FIAT ELX 1.4 PUNTO, de placa 
JVS 6256, chassi 9BD11812181014121, de propriedade particular da Sra. HELOIA HELENA 
DA SILVA IZOLA.

Publique-se a presente solução em Boletim Geral.
Belém/PA, 09 de janeiro de 2009.

MARCO ANTÔNIO GOMES – TEN CEL QOBM
Direto de Apoio Logístico do CBMPA

B) Pelas conclusões a que chegou o 1º TEN BM MICHEL NUNES REIS, 
encarregado de Inquérito Técnico instaurado por meio da portaria nº 34, de 11 de agosto de 
2008, a fim de apurar as causas, efeitos e responsabilidades em relação à avarias sofridas por 
um equipamento de combate a principio de incêndio, de agente propelente e extintor de gás 
carbônico que caiu em via pública, da viatura oficial de prefixo ABT- 10, de placa JUY 3541, 
marca  e  modelo  VW/17.250  E,  ano  de  fabricação  2006,  classe  oficial  nº  de  chassi 
9BWCN82T26R615518, pertencente na ocasião ao 7º SGBM/I-  CBMPA,  verificasse que o 
acidente  foi  ocasionado  por  causa  técnicas,  evento  fortuito,  sem  intenção,  uma  vez  que 
ocorreu em virtude do rompimento de uma presilha de nylon que prendia o equipamentos ao 
suporte do veiculo. Causando danos: quebra do gatilho e o difusor do aparelho extintor, sendo 
reparados os danos causados conforme consta nos autos do inquérito técnico, folhas 08, 09, 
10 e 11.

RESOLVE::
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A) Arquivar os autos do referido inquérito, uma vez que os danos causados 
no equipamento de combate a princípio de incêndio (aparelho extintor), foram reparados sem 
proporcionar qualquer prejuízo a fazenda estadual (Corpo de Bombeiros Militar do Pará) e a 
terceiros.

Publique-se a presente solução em Boletim Geral.
Belém/PA, 09 de janeiro de 2009.

MARCO ANTÔNIO GOMES – TEN CEL QOBM
Direto de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 02/32008 – DAL)

3 – DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
PORTARIA Nº 07, DE 08 DE JANEIRO DE 2009.
ANEXO:
1. Ofício  nº 02/2008-IT,  de 10 de dezembro  de 2008, auto do Inquérito 

técnico contendo 10 (dez) páginas, capa dos autos, termo de abertura, juntada de documentos, 
portaria  nº 050/2008- DAL,protocolo da DAL, parte s/n/2008, de 03 de dezembro de 2008, 
ofício nº 01/2008- IT, de 03 de dezembro de 2008, ofício nº 1201/2008, de 05 de dezembro de 
2008- subdiretor de Pessoal do CBMPA, termo de declaração 02 (duas) vias do Sr. Edson 
ribamar santa Brígida Costa.

O Diretor de Apoio Logístico do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso 
de suas atribuições legais.

Considerando  o  teor  do  ofício  nº  02/2008-  IT,  do  1º  TEN  BM  JACOB 
CHRISTOVÃO MACIEIRA, solicitando substituição em função de ter sido transferido para o 
Município  de  Salinópolis/PA,  onde  exercera  a  função  de  Subcomandante,  o  que  traria 
transtorno  para  continuar  como  encarregado  e  realizar  diligências  referentes  ao  inquérito 
técnico em tela.

RESOLVE:
Art.  1º  -  Determinar  a  substituição  do encarregado do Inquérito  técnico, 

nomeado na portaria nº 50/2008 – DAL, o 1º TEN BM JACOB CHRISTOVÃO MACIEIRA, pela 
1º  TEN  BM  ALYNE  GISELLE  CAMELO  LOUZEIRO,  e  esta  procedera  a  apuração  das 
circunstâncias dos fatos e alterações causadas no veículo oficial de prefixo VTR FIAT PÁLIO 
ADVENTURE, pertencente a Diretoria de Pessoal do CBMPA.

Art.  2º -  Nomear a 1º TEN BM 1º TEN BM ALYNE GISELLE CAMELO 
LOUZEIRO,  como  encarregada  do  Inquérito  técnico,  delegando-vos  para  esse  fim  as 
atribuições que me competem.

Art. 3º - Estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias corridas, a contar da data de 
publicação desta portaria, para a conclusão dos trabalhos.

Art. 4º - Revogada às disposições em contrário.
Publique-se a presente solução em Boletim Geral.

MARCO ANTÔNIO GOMES – TEN CEL QOBM
Direto de Apoio Logístico do CBMPA
(Ref. Nota nº 02/32008 – DAL)

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
SEM ALTERAÇÃO

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de defesa Civil e Cmte Geral do CBMPA

Confere com o Original:

NAHUM FERNANDES DA SILVA – TCEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA, em exercício
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