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BOLETIM GERAL Nº 76
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇOS PARA O DIA 29 DE ABRIL DE 2009 (QUARTA - FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM CAVALCANTI
Supervisor de Área CAP BM LUÍS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM BAETA

2º Turno: CAP BM MARQUES
Fiscal de Dia ao QCG A CARGO DO 11° SGBM 
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL 
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM PABLO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO 

3ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS E ADMINISTRATIVOS
I – ASSUNTOS GERAIS 
A – ALTERAÇÃO DE PRAÇA 

1 - ATO DESTE COMANDO 
PORTARIA Nº. 215, DE 24 DE ABRIL DE 2009.
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 em legislação 
peculiar e ;

Considerando que o  SD BM  WAGNER RIBEIRO JÚNIOR, do 15º GBM – 
Abaetetuba,  foi  aprovado  em  concurso  público  da  Secretária  de  Estado  de  Educação  – 
SEDUC/PA, para o Cargo de Professor Nível AD-4, conforme publicado no D.O.E. nº. 31340, 
de 19 de janeiro de 2009.

Considerando o que preceitua o Art. 120, Inciso I, § 1º da Lei Estadual nº 
5.251, de 31/07/1985 (Estatuto dos Policiais Militares da PMPA).

RESOLVE:
Art. 1º  – Licenciar a pedido das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, o SD BM WAGNER RIBEIRO JÚNIOR, RG: 3243620, residente na Tv. Felipe do Espírito 
Santo nº. 1277, bairro  Santa Rosa,  Abaetetuba, Estado do Pará.  O militar é licenciado no 
comportamento “BOM”.

Art. 2º – Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogada 
às disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

PAULO GERSON NOVAES DE ALMEIDA – CEL QOBM
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE  nº  . 31407 de 28/04/2009)

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 035/2009 - COJ.
INTERESSADO: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (CBMPA).
ORIGEM: GABINETE DO COMANDO GERAL DO CBMPA.
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ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE  AUTORIZAÇÃO  PARA  DESFAZIMENTO  DE 
BENS PÚBLICOS DOADOS AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ, ATRAVÉS DE TERMO 
DE CESSÃO DE USO.

ANEXO:  OFÍCIO Nº 673/2009 – GAB/SESPA, DE 17 DE MARÇO DE 2009; 
PROCESSO Nº 2009/0000068514 DA ASSESSORIA JURÍDICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAÚDE PÚBLICA; E OFÍCIO Nº 063 – GAB. Cmdº, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2009.

EMENTA: CONSULTA  FEITA PELO CBMPA A SECRETARIA DE 
ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA – SESPA, ACERCA DO DESFAZIMENTO DE BENS 
PÚBLICOS (VEÍCULOS EM ESTADO DE SUCATA E RESÍDUOS) PERTENCENTES 
ÀQUELA SECRETARIA E REPASSADOS À CORPORAÇÃO ATRAVÉS DE TERMO 
DE CESSÃO DE USO.  NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AOS PROCEDIMENTOS 
CONSTANTES  DE  PARECER  DA  PROCURADORIA  GERAL  DO  ESTADO  A 
RESPEITO DO ASSUNTO. POSSIBILIDADE.

I – DA CONSULTA
Em 16  de  fevereiro  de  2009,  o  Exmº  Sr.  Comandante  Geral  do 

CBMPA, Cel. QOBM Paulo Gerson Novaes de Almeida, por intermédio do ofício nº 
063 – GAB. Cmdº, para a Exmª Sra. Laura Nazareth de Azevedo Rossetti, Secretária 
de  Estado  de  Saúde  Pública  -  SESPA,  solicitou  autorização  para  se  desfazer  de 
sucatas e resíduos de veículos doados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública – 
SESPA.

Referida secretaria, através do ofício nº 673/2009 – GABS/SESPA, 
de  17  de  março  de  2009  encaminhou  a  esta  Corporação  Parecer  da  Assessoria 
Jurídica daquela secretaria para conhecimento e esclarecimento. 

Fato este que motivou a remessa daquele ofício e seus anexos, à 
comissão de justiça  do CBMPA para submissão do pleito  a  análise  e emissão de 
parecer.  

II - DOS FATOS
Analisando os documentos em tela, o Corpo de Bombeiros Militar do 

Pará, por intermédio do ofício nº 063 – GAB. Cmdº, de 16 de fevereiro de 2009, 
informou que no ano de 1996, o governo do Estados Unidos da América doou ao 
governo do Estado do Pará, por intermédio da empresa Mesion Ervice Intertinal e a 
Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, a título de cessão de uso, veículos 
doados  para  reaproveitamento  que  seriam  empregados  no  serviço  de  resgate, 
combate a incêndio e salvamento.

Entretanto, passados vários anos, os veículos doados encontram-se 
em situação de sucata e resíduos, não mais servindo ao fim a que se destinavam, 
ocupando atualmente uma área onde servem de focos para proliferação de várias 
doenças, razão pela qual a corporação tem interesse em desfazer-se destas sucatas e 
resíduos veiculares.

Contudo, os veículos em questão pertencem à Secretaria de Estado 
de Saúde Pública - SESPA e na carta de doação, firmada entre a empresa Mesion 
Ervice Intertinal e a referida secretaria, há uma cláusula que não autoriza o repasse a 
terceiros,  doação,  venda  ou  empréstimos,  sendo  exclusivo  para  atividades 
relacionadas ao serviço de saúde pública definidos pelo Governo do Estado do Pará.

Diante de tal cláusula, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do 
Pará solicitou à SESPA que ficasse isento do cumprimento de tal cláusula, autorizando 
a corporação a se desfazer dos veículos ou então que a SESPA os recebesse de volta 
para que fossem recolhidos em ambiente próprio, enquanto não definida solução dos 
mesmos.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPA, por intermédio de 
sua assessoria jurídica,  manifestou-se no sentido de não ser cabível  a doação da 
sucata e dos resíduos de veículos, pois o estado de inservibilidade dos bens ainda não 
foi  formalmente  atestado  em  procedimento  administrativo  de  desafetação  dos 
veículos, sendo imprescindível a realização do mesmo, por intermédio de comissão 
constituída para tal fim.
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Além disso, é necessária ainda a anuência prévia do doador, no caso 
a Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA, informando o atual estado dos 
bens e o que o Estado pretende fazer com os restos do mesmo, sendo que havendo 
anuência da mesma, que esta proceda a eventual baixa patrimonial dos bens cedidos 
ao CBMPA.

Necessário se faz ainda que esteja caracterizada a dispensabilidade 
de outra forma de alienação, após a avaliação de sua oportunidade e conveniência 
sócio-econômica,  por  análise  técnica,  sobre  os seus  bens,  bem como recomenda 
ainda que sejam observadas as orientações constantes na Manifestação nº 005/2009 
– PGE.

Em razão do parecer da assessoria jurídica da SESPA, o Comandante 
Geral do CBMPA encaminhou a esta comissão de justiça para submissão do pleito a 
análise e emissão de parecer.   

III – DO DIREITO
Primeiramente, de acordo com o Manual  de Gestão do Patrimônio 

mobiliário do Estado, aprovado através da Portaria nº 962, de 19 de setembro de 
2008,  patrimônio  “é  o  conjunto  de  bens,  direitos  e  obrigações  suscetíveis  de 
apreciação econômica, obtido por meio de compra, doação ou por outra forma de 
aquisição, devidamente identificada e registrada”.

Celso Antônio Bandeira de Melo define como bens públicos: “todos 
os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, isto é, União, Estados, 
Distrito  Federal,  Municípios,  respectivas autarquias  e fundações de direito  público 
(estas últimas, aliás, não passam de autarquias designadas pela base estrutural que 
possuem),  bem como os  que,  embora  não  pertencentes  a  tais  pessoas,  estejam 
afetados à prestação de um serviço público” (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, 
pg. 861 e 862).

Os  bens  públicos  podem  ser  de  uso  comum  e  especial  e  bens 
dominicais. No que tange aos bens de uso especial,  podemos conceituá-los como: 
“todos aqueles que visam à execução dos serviços administrativos e dos serviços 
públicos em geral. São todos aqueles utilizados pela administração para execução dos 
serviços públicos” (Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, pg. 864).

Sobre a matéria bens públicos dispõe o Código Civil Brasileiro:
“Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas  

de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem”.
“Art. 99. São bens públicos:
I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;
II  -  os  de  uso  especial,  tais  como edifícios  ou  terrenos  destinados  a serviço  ou 

estabelecimento  da  administração  federal,  estadual,  territorial  ou  municipal,  inclusive  os  de  suas 
autarquias;

III  - os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito  
público, como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma dessas entidades.

Parágrafo único. Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado”.

“Art.  100.  Os  bens  públicos  de  uso  comum do  povo  e  os  de  uso  especial  são  
inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar”.

“Art.  101.  Os  bens  públicos  dominicais  podem  ser  alienados,  observadas  as 
exigências da lei”.

Os bens públicos quando utilizados para finalidade pública são ditos 
afetados. Por sua vez, caso o bem não estiver sendo utilizado para qualquer fim são 
considerados como desafetados.

Se os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial vierem 
a  ser  desafetados,  isto  é,  venham  a  perder  sua  finalidade  pública  específica, 
converte-se-ão em bens dominicais, podendo dessa forma, ser alienados.

No caso do CBMPA, os bens foram adquiridos mediante termo de 
cessão de uso, já que os veículos foram, na época, doados à SESPA e esta secretaria 
os cedeu a corporação. Porém, passados muitos anos, os veículos não possuem mais 
utilidade, já que se encontram em estado de sucata e inservíveis para o uso a que se 
destinavam.

Conforme  Parecer  da  assessoria  jurídica  da  Secretaria  de  Saúde 
Pública - SESPA, a matéria em questão já fora submetida a análise da Procuradoria 
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Geral  do  Estado  do  Pará  (PGE),  através da  Manifestação nº  005/2009 –  PGE (o 
CBMPA, à época, por intermédio do ofício nº 036 – GAB. Cmdº requereu consulta 
acerca da situação dos veículos doados ao Estado do Pará pelo Governo dos Estados 
Unidos  da  América,  os  quais  passados  mais  de  12  (doze)  anos,  teriam  sofrido 
desgaste  natural  decorrente  do  uso  e  da  ação  do  tempo  e  se  encontrariam 
sucateados. Os bens passaram ao uso da corporação por meio de termo de cessão, 
celebrado em 1996 com a SESPA e continha cláusula na qual os bens doados não 
poderiam  ser  vendidos,  negociados  e  nem  cedidos  a  terceiros.  O  CBMPA  então 
solicitou  parecer jurídico  sobre a legalidade  das cláusulas  firmadas em ambos os 
contratos  –  doação e  cessão de uso –  e se poderia  desfazer-se dos resíduos  de 
veículos sem que houvesse violação de lei) 

A Manifestação nº 005/2009 - PGE dispõe o seguinte:
“(...) 
Aqui, também, dada a ausência de elementos que melhor definam os contornos  

da doação, a análise partirá da premissa de que a mesma se consumou de forma regular e que, 
assim sendo, os bens se incorporaram legitimamente ao patrimônio estadual.

(...)
Por outro lado, como já destacara a Dra. Mônica Simões, verifica-se quer da 

Carta  de Doação,  quer do Termo de Contrato  constantes  dos  autos,  que  os bens doados  não  
poderiam  ser  vendidos,  negociados  e  nem  cedidos  a  terceiros.  Destarte,  a  pronta  resposta  à  
consulta seria negativa.

Ocorre que, como bem expôs a i. Parecerista, as obrigações contratuais hão de 
ser razoavelmente interpretadas,  de forma a afastar-se conclusões absurdas.  Nesse sentido, tal  
vedação de venda, negociação e cessão dos bens a terceiros só poderia prevalecer enquanto os  
mesmos apresentassem mínimas condições de uso que os tornassem capazes de satisfazer, em 
alguma medida, o encargo que caracterizou a doação.

Em verdade, partindo-se da premissa de que os bens doados estão realmente 
sucateados – e, nessa medida, inservíveis para a administração – tal,  circunstância  acabou por 
tornar impossível o cumprimento do encargo.

Desse modo, como citou a Dra. Mônica Simões, não haveria “qualquer razão  
plausível para impedir-se a doação”, sob pena de chegar-se à absurda conclusão de que o Estado  
teria que manter em seu poder, ad eternum, bens sucateados e, consequentemente, imprestáveis 
ao atendimento de qualquer finalidade pública.

Ademais,  caso  os  bens  venham,  futuramente,  a  ser  doados  a  entidade  
filantrópica séria, sem fins lucrativos, que desenvolva projetos de interesse social, e que a entidade 
eventualmente  beneficiada  esteja,  comprovadamente,  devidamente  inserida  no  hoje  conhecido 
Terceiro  Setor,  ao  qual  o  Poder Público  tem destinado  atenção  crescente,  mediante  formas de 
incentivo cada vez mais estreitas, o interesse público na doação da sucata não restará desatendido,  
pois há norma estadual nesse sentido, a Lei nº 6.555/2003, citada pela Corporação consulente, 
cabendo,  desde  logo,  referir  que  devem ser  observadas  ainda,  todas  as  normas  existentes  a  
respeito, conforme será exposto ao longo desta peça opinativa.

Sendo assim, os bens doados, ainda que não possam mais ser empregados na 
execução de programas destinados ao atendimento de pessoas carentes, atenderiam, de alguma 
forma, essa parcela  da população.  Nesse particular,  para que disso não reste qualquer dúvida,  
recomenda-se  seja  exigido  da  eventual  entidade  recebedora,  por  contrato,  obrigação  sobre  o 
destino que pretende emprestar aos bens em tela e de que forma poderão os mesmos beneficiar a  
população carente do Estado.

Não obstante o raciocínio até aqui exposto, recomenda-se que, por cautela seja 
solicitada  a  anuência  do  doador,  informando-lhe  o  atual  estado  dos  bens  e  mesmo  o  caráter  
assistencial  da entidade à qual  se  pretende destiná-los.  Assim procedendo,  o  Estado  por certo  
diminuirá a possibilidade de questionamento por parte do doador, pois, do contrário, a impugnação,  
pelo doador, da doação dos bens a terceiros, pode vir a ocorrer.

(…)
Aspecto  relevante  diz  respeito  à  doação  de  bens  móveis  inservíveis  para  a 

administração, para que uma entidade promovendo a sua alienação os transforme em recursos. 
Essa possibilidade é admissível, sem laivo de dúvida, vez que o interesse social mediato poderá  
estar presente no uso dos recursos.

Desse modo, aqui também em tese, é possível cogitar a aplicação do dispositivo  
em tela ao caso dos autos, o que evidentemente, dependerá do preenchimento dos requisitos legais  
pertinentes.

(...)
De qualquer forma, o Corpo de Bombeiros deveria, por esse Termo (cláusulas  

segunda e terceira), conservar e “restituir (…) o veículo” à SESPA, em estado normal de uso, o que  
se afigura como faticamente impossível, de modo que deve ser devidamente comprovado pelo órgão 
consulente, junto a SESPA, que os bens foram devidamente cuidados, cabendo apuração e eventual  
punição dos responsáveis, se tal não houver ocorrido.
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Recomenda-se que, por se tratar de bem que de alguma forma esteve sujeito à 
gestão da SESPA, seja esta formalmente comunicada sobre o estado atual dos bens cedidos por ela  
ao órgão consulente, inclusive para o fim de baixa patrimonial, se for o caso, após a oitiva da SESPA  
e mesmo da SEAD a respeito.

5.  Acerca  da  Secretaria  de  Administração,  cumpre  referir  que   a  Portaria 
nº0205,de 08 de Junho de 2004, da SEAD, estabelece que os órgãos da Administração Pública  
Estadual deverão encaminhar à Gerência Geral de Patrimônio da SEAD a relação de seus bens,  
avaliados como inservíveis, conforme formulário constante do anexo único desta Portaria, para que  
seja agendada a entrega desses bens no depósito desta Secretaria  e que os veículos localizados na  
Região  Metropolitana  de  Belém  somente  serão  recebidos  no  depósito  da  SEAD,  após  vistoria 
requisitada pelos órgãos da Administração Pública Estadual ao Departamento de Trânsito do Estado  
do Pará (DETRAN/PA) que expedirá o respectivo Laudo de Vistoria acerca do estado em que se 
encontram os veículos destinados à alienação.

(…)
6. Desse modo, por todo o exposto, ainda não cabe a doação cogitada pela 

Corporação,  pois  primeiro  o  estado  inservível  dos  bens  há  de  estar  formalmente  atestado,  em 
procedimento administrativo de desafetação dos veículos, a fim de que disso não reste a miníma 
sombra de dúvida,  devendo ser  constituída  comissão para  tanto  e formalmente comunicadas  a  
SESPA e a SEAD sobre os procedimentos antes que se proceda a qualquer providência relativa à  
eventual doação dos bens.

Reitera-se  que  ,  por  cautela,  seja  solicitada  a  anuência  prévia  do  doador, 
informando-lhe o atual estado dos bens e o que Estado pretende fazer com os restos dos mesmos,  
pois do contrário, a impugnação, pelo doador da doação dos bens a terceiros, pode vir a ocorrer.

Além disso, inolvidável que o já citado art. 2º da Lei estadual nº 6.555, de 3 de  
Julho de 2003, exige que esteja caracterizada a dispensabilidade de outra forma de alienação, após  
a avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, por análise técnica, sobre os bens  
móveis.

Apenas  se  devidamente  observados  os  pressupostos  referidos  é  que  caberá 
futuramente,  doação  a  uma  entidade  filantrópica,  desde  que  séria  e  sem  fins  lucrativos,  que  
desenvolva projetos de interesse social,  em tudo devendo ser observadas as disposições da Lei  
estadual nº 6.555/2003, e de seu Decreto regulamentador, o Decreto nº 1.296/2004”.

Dessa forma, os bens objeto de análise não poderão ser objeto de 
doação ou qualquer outro tipo de alienação enquanto não adotadas as providências 
constantes da manifestação nº 005/2009 – PGE.

O artigo 37, XXI, da Constituição Federal de 1988 estabelece o dever 
da  administração  pública  licitar  para  tornar  viável  e  legal  a  contratação.  O 
supracitado artigo 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: 

(…)
XXI  -  ressalvados  os  casos  especificados  na  legislação,  as  obras,  serviços, 

compras  e  alienações  serão  contratados  mediante  processo  de  licitação  pública  que  assegure 
igualdade de condições a  todos os concorrentes,  com cláusulas  que estabeleçam obrigações de 
pagamento,  mantidas  as  condições  efetivas  da  proposta,  nos  termos  da  lei,  o  qual  somente 
permitirá  as  exigências  de  qualificação  técnica  e  econômica  indispensáveis  à  garantia  do 
cumprimento das obrigações”. 

A  Lei  nº  8.666/1993  prevê  a  necessidade  de  ser  realizado  o 
procedimento  administrativo  para  as  contratações,  admitindo  exceções.  Nesse 
sentido, dispõe o artigo 17, II, a do referido diploma legal:

“Art.17  -  A  alienação  de  bens  da  Administração  Pública,  subordinada  à 
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às 
seguintes normas:

(...) 

II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada  
esta nos seguintes casos:

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após 
avaliação de sua oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra 
forma de alienação”; 

Por sua vez, é importante ressaltar que o procedimento de doação 
de bens móveis inservíveis deve ainda atentar aos ditames previstos no artigo 1º, §§ 
1º,  2º,  3º  e  4º  da  Lei  nº  6.555/93,  nos  artigos  2º  e  3º  e  §§,  do  Decreto  nº 
1.296/2004, aliada as disposições do Decreto nº 337/2007:

Lei nº 6.555/2003:
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“Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Pará, através de seus órgãos  
da  administração  direta,  indireta  e  fundacional,  nos  termos  do  que  dispõe  o  artigo  20  da  
Constituição Estadual e alínea "a" do inciso II, do artigo 17 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho  
de 1993, sem necessidade de processo licitatório, a alienação, por doação sem reversão, de bens 
móveis, considerados inservíveis.

§ 1º Serão considerados inservíveis  para o uso comum e ordinário,  os bens 
móveis que percam essas finalidades, nos serviços públicos do Estado do Pará.

§ 2º O estado de inservibilidade de bens móveis, por imprestabilidade para os  
fins a que se destina no serviço público, passa a ser ato essencial e necessário para os fins desta  
Lei.

§ 3º O ato, assim considerado, obedecerá a normatização de apreciação técnica  
para a declaração de inservibilidade, de conformidade com a natureza do bem, tempo de duração e  
rendimento de uso.

§ 4º O ato de alienação, por doação, regulamentado por esta Lei, constitui-se 
um contrato unilateral, gratuito e consensual entre o Estado do Pará, como doador, e as entidades 
de atividades, essencialmente, sócio-filantrópicas, não governamentais, como donatárias”.

Decreto nº 1.296/2004:
“Art. 2º - (…)
§ 1º Para confirmar o estado de inservibilidade dos bens a serem doados, o  

processo  será  encaminhado à unidade de patrimônio  do órgão que solicitará  parecer  técnico  à  
comissão de avaliação previamente designada, de conformidade com a natureza do bem, tempo de 
duração e rendimento de uso, nos termos do art. 17, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

§ 2º Quando o órgão doador for integrante da Administração Pública Estadual  
Direta, a comissão de avaliação será constituída por 2 (dois) servidores da unidade de patrimônio do 
órgão e de 1 (um) servidor da Gerência-Geral de Patrimônio da Secretaria Executiva de Estado de  
Administração - SEAD, designados pelos seus respectivos titulares.

§ 3º O titular do órgão doador decidirá sobre a doação à entidade interessada 
com base nos pareceres jurídico e técnico.

Art.  3º  Após  a  decisão  do  titular  do  órgão  doador,  o  processo  deverá  ser 
encaminhado à unidade de patrimônio do órgão doador que emitirá o respectivo Termo de Doação 
em 2 (duas) vias, conforme modelo constante do Anexo Único deste Decreto.

§ 1º Após as assinaturas do instrumento de doação, a unidade de patrimônio 
procederá a entrega  dos bens ao representante  legal  da  entidade donatária  e,  posteriormente, 
efetivará o registro de baixa dos bens de seu acervo patrimonial. 

§ 2º O órgão doador encaminhará o processo à Secretaria Executiva de Estado  
de Administração - SEAD, que na condição de Órgão Gestor do Sistema de Patrimônio Estadual,  
efetivará os registros necessários, devolvendo-o em seguida ao órgão doador para arquivo”.

Decreto nº 337/2007:
“Art. 1º Estabelecer que os órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado  

deverão nomear comissão que avaliará a inservibilidade dos bens para as destinações previstas  
neste Decreto.

Parágrafo  único.  A  comissão  que  avaliará  a  situação  do  resíduo  deverá  ser 
constituída por 3 (três) servidores, devendo integrá-la pelo menos 1 (um) servidor da unidade de 
patrimônio do órgão, designados pelos seus respectivos titulares.

Art. 2º Os resíduos de bens que perderem as suas características físicas e se  
tornarem irrecuperáveis  não  apresentando  qualquer  valor  econômico,  deverão  ser  descartados,  
conforme as normas de segurança.

Parágrafo  único.  Para  a efetivação  do descarte  dos resíduos,  cabe ao  órgão 
disponibilizá-los para reciclagem ou doá-los para instituições filantrópicas ou incinerá-los. 

Art. 3º Quanto à doação a instituições filantrópicas, os órgãos da Administração  
Direta e Indireta obedecerão a critérios estabelecidos no Decreto nº 1.296, de 18 de outubro de  
2004.

Art. 5º Após a avaliação dos resíduos deverá ser efetuada a baixa dos mesmos;
Art.  6º  Ao  final  do procedimento  o  órgão  que  procedeu a  baixa  do resíduo  

deverá encaminhar cópia de todo procedimento à Coordenação do Patrimônio Mobiliário da SEAD  
para as devidas providências”.

Deve ainda o CBMPA atentar as disposições da Portaria nº 0205, de 
08 de junho de 2004, a qual  estabelece que os órgãos da Administração Pública 
Estadual deverão encaminhar à Gerência Geral de Patrimônio da SEAD a relação de 
seus bens avaliados como inservíveis, a fim de que seja agendada a entrega desses 
bens no depósito daquela Secretaria, após observado o procedimento legal cabível.

IV –   CONCLUSÃO  
Face ao exposto,  esta comissão de justiça  recomenda que sejam 

obedecidos os procedimentos constantes no Douto Parecer da Procuradoria Geral do 
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Estado enviado pela assessoria jurídica da SESPA, no que concerne ao desfazimento 
dos bens considerados inservíveis a corporação, quais sejam: 

1 - A realização do procedimento de desafetação dos bens públicos, 
atestando sua inservibilidade por comissão devidamente constituída, obedecendo ao 
que dispõe o § 3º do artigo 1º da Lei nº 6.555/2003 e §§ 1º e 2º do artigo 2º do 
Decreto nº 1.296/2004, Decreto nº 337/1997 e  Portaria nº 0205, de 08 de junho de 
2004;

2 – Que a SESPA seja comunicada sobre o estado atual dos bens e a 
cogitação da doação dos mesmos. Caso haja anuência, deve a secretaria proceder a 
eventual baixa patrimonial dos bens cedidos aos CBMPA;

3 - Em se tratando de bens móveis, mais especificamente, veículos, 
faz-se  necessária  a  verificação  da  existência  de  gravames  junto  aos  órgãos 
competentes dos bens objetos da desafetação;  

4 – Atentar ainda sobre a forma de desfazimento dos bens, se por 
doação ou por outra forma de alienação. Caso haja doação que seja informada a 
destinação que será dada aos bens doados; e

5 – Que o presente parecer e a manifestação nº 005/2009 – PGE 
sejam levados  a  conhecimento  para  todo  e  qualquer  procedimento  adotado  pelo 
CBMPA no que diz respeito a matéria.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 15 de abril de 2009.

THAIS MINA KUSAKARI- 2º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Concordo com o presente parecer.

CLAUDIO ANTONIO DA SILVA CAVALCANTI - MAJ QOBM
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA.

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG.
3. A DAL para conhecimento e providencias.

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

2 - DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2009
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA, sito a Avenida Júlio César nº 

3000,  Val-de-Cans,  inscrito  no  CNPJ  nº  34847236/0001-80,  neste  ato  representado por  seu 
Diretor de Apoio Logístico Ten Cel QOBM MARCO ANTONIO GOMES RG 11881 CBMPA , no 
âmbito de suas atribuições legais, resolve DISPENSAR a Licitação para a  aquisição de 3000 
(três mil) cestas básicas, junto a Empresa Distrinorte Comercio e Serviço LTDA, CNPJ/MF sob 
o n° 05.120.309/0001-39, no valor   global de  R$ 357.000,00 (trezentos e cinqüenta e sete mil 
reais), para atender as famílias atingidas em decorrência da situação de emergência decretada 
pelo Poder Executivo do Município de Altamira, através do Decreto nº 1775/2009, de 13 de abril 
de 2009 e, homologado pelo Decreto Estadual nº 1605 de 15 de abril de 2009, fundamentada nas 
disposições contidas no Inciso IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do 
mencionado diploma legal.

Belém, 24 de abril de 2009

Marco Antonio Gomes – TEN CEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 
(Transc. do DOE  nº  . 31407 de 28/04/2009)
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2009
O Corpo de Bombeiros Militar do Pará – CBMPA, sito a Avenida Júlio César nº 

3000,  Val-de-Cans,  inscrito  no  CNPJ  nº  34847236/0001-80,  neste  ato  representado por  seu 
Diretor de Apoio Logístico Ten Cel QOBM MARCO ANTONIO GOMES RG 11881 CBMPA , no 
âmbito de suas atribuições legais, resolve DISPENSAR a Licitação para a aquisição de 5.000 
(cinco mil) redes para dormir, junto a Empresa S.S Belém Comercio e Serviços LTDA - EPP, 
CNPJ/MF sob o n° 10.528.335/0001-30, no valor   global de R$ 99.950,00 (noventa e nove mil 
novecentos e cinqüenta reais), para atender as famílias atingidas em decorrência da situação de 
emergência decretada pelo Poder Executivo do Município de Santarém, através do Decreto nº 
172/2009 - SEMAD, de 27 de março de 2009 e, homologado pelo Decreto Estadual nº 1609 de 
17 de abril de 2009, publicado no D.O.E Nº 31.403 de 22 de abril de 2009, fundamentada nas 
disposições contidas no Inciso IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, do 
mencionado diploma legal.

Belém, 24 de abril de 2009

Marco Antonio Gomes – TEN CEL QOBM 
Diretor de Apoio Logístico do CBMPA 
(Transc. do DOE  nº  . 31407 de 28/04/2009)

3 - TERMO DE RATIFICAÇÃO
A) RATIFICO, nos termos do Art.  26 da Lei nº 8.666/93, observada a nova 

redação dada pela Lei nº 8.883/94, o ato de DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de 3000 
(três mil) cestas básicas, fundamentada nas disposições contidas no Inciso IV do Art. 24 da Lei 
Federal nº 8.666/93, do mencionado diploma legal, assim como no Parecer Jurídico da Comissão 
de Justiça do CBMPA.

Belém, 24 de abril de 2009

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA 
(Transc. do DOE  nº  . 31407 de 28/04/2009)

B) RATIFICO, nos termos do Art.  26 da Lei nº 8.666/93, observada a nova 
redação dada pela Lei nº 8.883/94, o ato de DISPENSA DE LICITAÇÃO para aquisição de 5000 
(cinco mil) redes para dormir, fundamentada nas disposições contidas no Inciso IV do Art. 24 
da Lei Federal nº 8.666/93, do mencionado diploma legal, assim como no Parecer Jurídico da 
Comissão de Justiça do CBMPA.

Belém, 24 de abril de 2009

Paulo Gerson Novaes de Almeida – CEL QOBM 
Coord. Estadual de Defesa Civil e Cmt Geral do CBMPA
(Transc. do DOE  nº  . 31407 de 28/04/2009)

4 – ATO DO PODER EXECUTIVO 
DECRETO Nº 1.618, DE 23 DE ABRIL DE 2009
Institui medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta 

do Estado no contexto de crise econômica mundial.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe 

confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e 
Considerando, a crise econômica internacional, com reflexos diretos no Brasil 

e no Estado do Pará;
Considerando, os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal 

(Lei nº 101/2000);
Considerando, a necessidade de adotar medidas emergenciais de redução de 

gastos pelo período de noventa (90) dias,

DECRETA:
Art.  1º  As  Dotações  Orçamentárias  constantes  do  Orçamento  Fiscal  e  da 

Seguridade Social do exercício de 2009, dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, 
ficam  contingenciadas,  em trinta  por  cento  (30%)  no  Grupo  de Despesa  “Outras  Despesas 
Correntes”, na fonte de recursos do Tesouro Estadual.
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Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput deste artigo excetuam-se da 
contenção as dotações constantes do Programa Encargos Especiais. 

Art.  2º  Para  o  atingimento  das  Metas  de  Contingenciamento,  os  órgãos  e 
entidades integrantes do Poder Executivo terão seu horário de funcionamento restringidos até às 
14 horas,  salvo  aquelas  cujos  serviços  são  essenciais  à  população e  as  responsáveis  pela 
gestão da máquina administrativa do Estado, com a devida autorização expressa da Junta de 
Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo.

Art. 3º Os órgãos e entidades que receberem autorização de que trata o artigo 
anterior para funcionamento além das 14 horas, deverão obrigatoriamente utilizar somente até 
vinte por cento (20%) do percentual de concessão de Tempo Integral de que trata o art. 1º, § 2º, 
do Decreto nº 2.538, de 20 de maio de 1994, alterado pelo Decreto nº 901, de 14 de abril de 
2008,  ressalvados  as  incorporações.  Cabendo  a  Secretaria  de  Estado  de  Administração  o 
controle para efetivação do disposto neste artigo.

Parágrafo  único.  Fica  vedada a  realização  de horas  extras  no  período  de 
vigência deste Decreto, salvo autorização expressa da comissão prevista no art. 7º.

Art.  4º  Os  órgãos  e  entidades devem tomar  medidas  para reduzir  em,  no 
mínimo,  20% os gastos com energia  elétrica,  telefonia,  combustível  e material  de consumo, 
tendo como base os valores gastos no mês de março de 2009.

Parágrafo  único.  O  controle  do  desempenho dos  órgãos  e  entidades  será 
realizado pela comissão de controle de custeio disposta no art. 7º..

Art. 5º Ficam suspensas as concessões de diárias e passagens para fora do 
Estado custeadas com recursos provenientes de quaisquer fontes do Tesouro Estadual,  pelo 
período  de  90  (noventa)  dias,  salvo  autorização  expressa  da  Junta  de  Coordenação 
Orçamentária e Financeira de Governo.

Art. 6º A disponibilização das dotações orçamentárias contingenciadas, após a 
deliberação da Junta de Coordenação Orçamentária e Financeira de Governo, se dará por meio 
de Portaria do Titular da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças.

Art. 7º Fica instituída a comissão composta pelos Titulares, ou representantes 
por estes indicados, da Secretaria de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Planejamento 
Orçamento  e  Finanças,  Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  e  Secretaria  de  Estado  de 
Administração, que será responsável pela fiscalização e o fiel cumprimento deste Decreto.

 Art. 8º Este Decreto entra em vigor a partir  de 1º de maio de 2009, tendo 
validade por 90 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

PALÁCIO DO GOVERNO, 23 de abril de 2009.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado 
(Transc. do DOE  nº  . 31405 de 24/04/2009)

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:

MANOEL SILVA DE FREITAS – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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