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BOLETIM GERAL Nº 79
Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS

SERVIÇOS PARA O DIA 05 DE MAIO DE 2009 (TERÇA - FEIRA)
Superior de Dia TCEL BM FRANKLIN
Supervisor de Área CAP BM FRANCÉS
Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM FLÁVIA

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

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
SEM ALTERAÇÃO 

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

1 – RESULTADO DE INSPEÇÃO 
Realizada pela JIS deste CBMPA, em sessão permanente de nº 

10, datada de 08ABR2009, com os seguintes pareceres: 
REFORMA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR 
TOBIAS CORREA MOREIRA, 2º SGT BM, do GMAF. PARECER: Apto ao 

fim que se destina. Solicitando reforma administrativa disciplinar, de acordo com a Lei Estadual 
nº 6833, de 13FEV2006, Artigo 44.

PROCESSO DE REFORMA 
JACKSON  ALEXANDRE  DOS  SANTOS  SILVA,  1º  SGT  BM,  da  5ª  SGBM/I. 

PARECER: Aguardamos laudo cardiológico atualizado para dar prosseguimento ao processo de 
reforma. Retorno a JISBM em 18MAI2009.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA 
PEDRO  JOSÉ  DA  SILVA  FIGUEIRA,  1º  SGT  BM,  do  QCG.  PARECER: 

Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de 90 (noventa) dias de licença 
para tratamento de saúde, retroativo a 20FEV2009 até 20MAI2009. 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 
RIVALDO FREITAS DAS CHAVES,  1º  SGT BM,  da BANDA DE MÚSICA. 

PARECER: Incapaz temporariamente ao trabalho bombeiro militar. Necessita de mais 187 (cento 
e  oitenta  e  sete)  dias  de  licença  para  tratamento  de  saúde,  retroativo  a  13NOV2008  até 
18MAI2009. 

SOLICITAÇÃO DE DISPENSA 
SILVIO NELI MEDEIROS DA SILVA, SUBTEN BM, do QCG. PARECER: Apto 

ao trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. Dispensado de esforço físico e serviço 
físico por 89 (oitenta e nove) dias retroativo a 26FEV2009 até 25MAI2009. Responde expediente 
no quartel. 
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PRORROGAÇÃO DE DISPENSA 
JOÃO  FLAVIO  DOS  SANTOS  GÓES  JUNIOR,  SD  BM,  do  15º  GBM  – 

Abaetetuba.  PARECER:  Apto  ao  trabalho  bombeiro  militar  com  restrições  temporárias. 
Dispensado de esforço físico e serviço por mais 63 (sessenta e três) dias retroativo a 05FEV2009 
até 08ABR2009. Responde expediente no quartel. 

JOSÉ ORLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, SD BM, do 1º GBS. PARECER: 
Apto ao trabalho bombeiro militar com restrições temporárias. A serviço com restrições solares 
por mais 133(cento e trinta e três) dias retroativo a 27NOV2008 até 08ABR2009. 

CONCLUSÃO DE DISPENSA 
EGLISON DA CONCEIÇÃO SILVA, CB BM, do 10º SGBM/I – Parauapebas. 

PARECER: Apto  ao trabalho bombeiro  militar  sem  restrições.  Deverá  se  apresentar  no seu 
quartel  de  origem  no  dia  09ABR2009,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  laborativas 
bombeiro militar (operacionais e administrativas) 

JOÃO  FLAVIO  DOS  SANTOS  GÓES  JUNIOR,  SD  BM,  do  15º  GBM  – 
Abaetetuba. PARECER: Apto ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar 
no seu quartel de origem no dia 09ABR2009, pronto para desenvolver suas atividades laborativas 
bombeiro militar (operacionais e administrativas). 

JONES DE SOUZA QUEIROZ, SD BM, do 3º GBM – Ananindeua. PARECER: 
Apto ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu quartel de origem 
no  dia  09ABR2009,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar 
(operacionais e administrativas). 

JOSE ORLANDO BARBOSA DE OLIVEIRA, SD BM, do 1º GBS. PARECER: 
Apto ao trabalho bombeiro militar sem restrições. Deverá se apresentar no seu quartel de origem 
no  dia  09ABR2009,  pronto  para  desenvolver  suas  atividades  laborativas  bombeiro  militar 
(operacionais e administrativas). 

FALTOU A JIS BM 
ANTONIO  MORAES  ARAÚJO,  CB  BM,  do  QCG.  PARECER:  Faltou  a 

inspeção  de  saúde  no  dia  08ABR2009,  remarcado  para  o  dia  29ABR2009.  Solicitamos  a 
apresentação do mesmo na data supracitada 

(Ref. Oficio nº 88/2009 – Diretoria de Saúde) 

2 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 037/2009-COJ.
INTERESSADO: Maj QOBM NORAT–Coordenador Adjunto da CEDEC.
ORIGEM: Coordenadoria Estadual de Defesa Civil.
ASSUNTO: Descumprimento de convênio.
ANEXO: Convênio CBMPA/CEDEC Nº 001 de 13 de março de 2008.

EMENTA:  CONVÊNIO  FIRMADO  ENTRE  O  CBMPA/CEDEC  E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRITUIA. CONVÊNIO PAGO. OBJETO DE CONVÊNIO NÃO 
CUMPRIDO.  NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAR  QUE  O  VALOR  REPASSADO  FOI 
UTILIZADO  NA  CONSECUÇÃO  DAQUELE  RESULTADO.  ASSIM,  O  DINHEIRO 
REPASSADO  MANTÉM  A  NATUREZA  DE  DINHEIRO  PÚBLICO.  O  EXECUTOR  DO 
CONVÊNIO ADMINISTRA  DINHEIRO  PÚBLICO  E,  PORTANTO,  PRESTA  CONTAS  AO 
REPASSADOR  E  AO  TRIBUNAL  DE  CONTAS. OS  SALDOS  FINANCEIROS 
REMANESCENTES DEVEM SER DEVOLVIDOS À ENTIDADE OU ÓRGÃO REPASSADOR 
DOS RECURSOS, NO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 30 (TRINTA) DIAS DO EVENTO, SOB 
PENA  DA  IMEDIATA  INSTAURAÇÃO  DE  TOMADA  DE  CONTAS  ESPECIAL  DO 
RESPONSÁVEL.

I – DA CONSULTA
O Major  QOBM Marcus  Victor  Lima  Norat,  enviou  a  esta  Comissão  de 

Justiça o convênio firmado entre o CBMPA e a Prefeitura Municipal de Irituia-Pa, com intuito de 
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confecção de parecer jurídico, visto que o mesmo foi pago, porém não houve prestação de 
contas e cumprimento do objeto conveniado.

II - DOS FATOS
O  relatório  expedido  pela  Coordenadoria  Estadual  de  Defesa  civil, 

confeccionado  pelo  1º  SGT  BM Ruberval  Gouvêa  Cascaes  e  3º  SGT  BM Jocélio  Harley 
Navegantes, resultou em constatação de risco iminente de desabamento, com necessidade em 
caráter  de  urgência  de  obras  para  evitar  danos  mais  graves  envolvendo  moradores  e 
patrimônios locais, sendo a sugestão imposta, que fosse firmado convênio com a prefeitura de 
Irituia para construir um muro de arrimo visando conter a encosta. 

De acordo com o parecer nº 25/2008 – COJ, feito pelo Cap. QOBM Edivaldo 
dos  Santos  Cardoso,  foram  tomadas  as  providências  administrativas  necessárias  para  a 
celebração do Termo de Convênio.

O relatório de vistoria técnica, confeccionado e assinado pelo 1º Ten QOBM 
Fábio (técnico  da  CEDEC/PA)  e  pelo  SD  BM  Josinaldo  Pinheiro  a  Ribeiro  (Auxiliar  da 
CEDEC/PA) constatou que em decorrência do agravamento da erosão que atinge a Rua Lúcio 
Soares e áreas adjacentes da Vila São Francisco, o município de Irituia necessitou de apoio 
dos Órgãos Integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil objetivando minimizar os danos e 
prejuízos causados pelo desastre. Após visitar a área citada, a equipe técnica foi recebida pelo 
Secretário de Administração e Coordenador Municipal de Defesa Civil, o Sr. Elcias Cordeiro da 
Silva, que informou não ter sido realizada nenhuma obra de contenção para o avanço da erosão 
em virtude do município ter recebido apenas liberação de recursos pela CEDEC, e não teve 
disponibilizada a verba que seria oriunda da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e 
Regional (SEDURB). 

III – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
Os convênios celebrados pela Administração Pública são regidos pela Lei 

Federal nº 8.666/93, que regulamenta o art.  37, inciso XXI,  da Constituição Federal,  institui 
normas  para  licitações  e  contratos  da Administração  Pública  e  dá outras  providências,  da 
seguinte forma:

“Art.  116.  Aplicam-se as disposições desta Lei,  no que couber,  aos 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e 
entidades da Administração”.

A doutrina nos subsidia com o seguinte conceito acerca de convênio:
“É  o  instrumento  de  realização  de  um  determinado  e  específico 

objetivo,  em  que  os  interesses  não  se  contrapõem –  ainda  que  haja  prestações 
específicas e individualizadas, a cargo de cada partícipe. No convênio, a assunção de 
deveres  destina-se  a  regular  a  atividade  harmônica  de  sujeitos  integrantes  da  
Administração  Pública,  que  buscam  a  realização  imediata  de  um  mesmo  e  idêntico 
interesse  público”.  (Filho,  Marçal  Filho.  Comentários  à  lei  de  Licitações  e  Contratos 
Administrativos. Ed. Dialética, pág. 668)

Estado de emergência ou calamidade pública também encontra definição 
estruturada em doutrina administrativa bem conceituada, senão vejamos:

“Pode ser conceituada como a  situação de perigo e de  anormalidade 
social,  decorrente de  fatos da natureza, tais como inundações, vendavais, epidemias, 
secas, etc”. (cf. Helly Lopes Meirelles, 2002, p. 267).

O conceito de convênio possui algumas particularidades que o diferenciam 
de um contrato. A melhor doutrina nos subsidia expondo:

“Convênios  administrativos  são  acordos  firmados  por  entidades 
públicas de qualquer espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização  
de  objetivos  de  interesse  comum  dos  partícipes”. (Meirelles,  Hely  Lopes.  Direito 
Administrativo Brasileiro, 2008, Página 387).

O convênio é um acordo, mas não é um contrato. A diferença se verifica na 
medida em que no contrato as partes têm interesses diversos e opostos, e no convênio os 
partícipes tem interesses comuns e coincidentes.  O raciocínio leva à conclusão de que no 
contrato há sempre duas partes, uma pretendendo o objeto do ajuste e a outra objetivando a 
contraprestação correspondente, porém no convênio não há partes, mas unicamente partícipes 
com as mesmas pretensões.

A Lei 8.666/93 estipula como preceito obrigatório a ser fielmente seguido:
Art.116 (...)
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§  4º  -  Os  saldos  de  convênio,  enquanto  não  utilizados,  serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial  
se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação 
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida  
pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês.

§ 5º- As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior  
serão obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente,  
no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará  
as prestações de contas do ajuste.

O  entendimento  deste  artigo  finaliza-se  na  questão  em  tela,  em  que  o 
convênio não foi cumprido, devendo-se adotar a seguinte conduta: 

Art. 116 (...)
§6  º-  Quando  da  conclusão,  denúncia,  rescisão  ou  extinção  do  

convênio,  acordo  ou  ajuste,  os  saldos  financeiros  remanescentes,  inclusive  os 
provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplicações  financeiras  realizadas,  serão 
devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial  
do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular  
dos recursos.

Nesta questão específica, é de extrema relevância a natureza dos recursos 
empregados no convênio,  onde claramente se  constata  a  seguinte  posição defendida pelo 
jurista Toshio Mukai:

"é necessário demonstrar que todo o valor repassado foi utilizado na 
consecução  daquele  resultado.  Assim,  o  dinheiro  repassado  mantém  a  natureza  de  
dinheiro público. O executor do convênio administra dinheiro público e, portanto, presta 
contas ao repassador e ao Tribunal de Contas, conforme o art. 70, parágrafo único, da 
CF”. (MUKAI, Toshio. Direito administrativo sistematizado, 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2000, 
p. 398).

Nossa atual Constituição Federal não se omite quanto à responsabilidade 
dos agentes que lidam com dinheiro público, e explicita claramente expondo:

Art.70 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial  da  União  e  das  entidades  da  administração  direta  e  indireta,  quanto  à  
legalidade,  legitimidade,  economicidade,  aplicação  das  subvenções  e  renúncia  de 
receitas,  será  exercida  pelo  Congresso  Nacional,  mediante  controle  externo,  e  pelo  
sistema de controle interno de cada Poder.

Parágrafo único.  Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens 
e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma  
obrigações de natureza pecuniária.(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998).

Vejamos o conceito do instituto citado:
“Tomada de Contas Especial é um processo devidamente formalizado,  

com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração 
pública federal e obtenção do respectivo ressarcimento” (art.  3º, caput, da IN/TCU n.º  
56/2007).

“Tomada de Contas Especial é um processo devidamente formalizado,  
dotado  de  rito  próprio,  que  objetiva  apurar  os  fatos,  identificar  os  responsáveis  e  
quantificar o dano causado

ao Erário, visando ao seu imediato ressarcimento” (art. 63 da Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU n.º 127/2008).

Antes  da  abertura  da  Tomada  de  Contas  Especial,  é  condição 
imprescindível que a autoridade competente do órgão ou entidade esgote todas as medidas 
administrativas internas objetivando a obtenção do ressarcimento pretendido (art. 3º, § 1º, da 
IN/TCU n.º  56/2007),  considerando que o  processo  de TCE é  uma medida de exceção  e 
somente deve ser instaurado para apurar responsabilidade por ocorrência de dano, conforme o 
constante do art. 3º da citada IN/TCU n.º 56/2007.

Encontram-se presentes três pressupostos para a instauração da Tomada 
de Contas Especial, que são:

I. Omissão no dever de prestar contas – a não apresentação das contas, 
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por  si  só,  independentemente  de  qualquer  outro  fator  relacionado  à 
execução do convênio ou instrumento congênere, constitui pressuposto 
para a instauração do processo.

II. Não cumprimento do objeto conveniado.

V – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça se manifesta no sentido 

que de o convênio foi firmado devido à constatação fática de necessidade emergencial 
de  apoio  à  população  da  área  afetada,  porém  como  o  objeto  conveniado  não  foi 
cumprido, as verbas deverão obedecer ao procedimento estipulado na lei 8.666/93, que é 
clara e taxativa ao estipular a devolução das verbas ao órgão repassador dos recursos, 
sob  pena  de  imediata  instauração  de  tomada  de  contas  especial  do  responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. 
Assim, primeiramente deverão ser tomadas todas as medidas administrativas possíveis e 
cabíveis  para  o  ressarcimento  ao  erário,  sob  pena  de  instauração,  em  caso  de 
descumprimento, do procedimento acima explicitado.  Desta forma, data vênia, é isso 
que se pode depreender dos dispositivos legais em análise.

 É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 06 de abril de 2009.

PAULO SÉRGIO MARTINS COSTA – 2º Ten. QOCBM 
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o presente parecer.

CLÁUDIO 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. Ao Coordenador Adjunto da CEDEC para as providencias legais.

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

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 

ATO DA DIRETORIA GERAL 
REFERÊNCIAS ELOGIOSAS 
Quando  as  missões,  ordens  e  serviços  são  cumpridas  nos  tempos 

previamente estabelecidos,  seus  executores  merecem nossos  agradecimentos.  Muito  mais, 
quando realizadas de forma espontânea e alem dos limites pré-fixados. Esta é a razão pela 
qual  enaltecemos  o  trabalho,  a  dedicação  e  o  empenho  dos  servidores  do  Sistema  de 
Segurança  Pública  TEN BM GIRLENE DA SILVA MELO,  CB  BM LUCIVALDO DA SILVA 
GOMES JUNIOR, CB BM CHARLES DE JESUS SOUZA, CB BM WANRLEY DE CARVALHO 
CABRAL, SD BM IGOR DE LIMA BATISTA e SD BM ROGÉRIO SARMENTO FERNANDES, 
que,  de forma espontânea, eficiente e  eficaz,  colaborarão para o sucesso da 28ª Reunião 
Ordinária do Colegiado Nacional de Secretários de Segurança Pública, nesta cidade de Belém 
do Pará, sendo pois merecedores de nossas referencias elogiosas.

Que seja dado conhecimento aos dirigentes das instituições dos respectivos 
servidores, para registro em seus assentamentos funcionais. 

Belém/PA, 30 de março de 2009. 

JOSÉ FERREIRA SALES 
Diretor Geral da SEGUP/PA. 
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2 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL 
PORTARIA Nº 059, DE 29 DE ABRIL DE 2009.
O  Chefe  do  EMG  e  Subcomandante  Geral  do  CBMPA,  atendendo 

solicitação disponibilizada por meio do ofício nº 010/2009 – PADS de 23 de abril de 2009, do 
TCEL QOCBM FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ MOREIRA, no qual requisita a nomeação de 
oficiais  para  exercer  a  função  de  perito,  na  especialidade  de  Salvamento  em  Altura,  no 
Processo Administrativo Disciplinar Simplificado instaurado através da Portaria n° 017/2009 – 
SubCmd° Geral de 26 de janeiro de 2009.

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear com fulcro no artigo 48 do CPPM e artigo 94 parágrafo 

único da Lei nº 6.833 de 13 de fevereiro de 2009 – Código de Ética e Disciplina da PMPA, os 
oficiais TCEL QOBM MÁRIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO e CAP QOBM ALESSANDRE 
ELIAS  FRANCÊS  BRITO  como  peritos  “ad  hoc”,  com  o  intuito  de  subsidiar  os  trabalhos 
referente ao aludido Processo;

Art.  2º  -  Os  peritos  deverão  prestar  compromisso  para  desempenhar  a 
função com obediência à disciplina judiciária, respondendo fielmente aos quesitos propostos, de 
acordo com o previsto no art. 48, parágrafo único do CPPM;

Art.  3º  - Esta  Portaria  entrará em  vigor  na  data  de  sua  publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 29ABRIL2009 e revogando as disposições em contrário.

Art. 4º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA 

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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