
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ 09 DE AGOSTO DE 2010.
BOLETIM GERAL Nº 137

Para conhecimento dos órgãos subordinados e devida execução, publico o seguinte:

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 10 DE AGOSTO DE 2010 (TERÇA-FEIRA)

Superior de Dia TCEL BM DONATO
Supervisor de Área CAP BM FRANCES

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM ALINE
2º Turno: CAP BM BENJO

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM MARTINS
Encarregado de Inquérito Técnico A CARGO DA DAL
Perito de Incêndios e Explosões TEN BM PABLO

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 - RETIFICAÇÃO - POLÍCIA COMUNITÁRIA - INDICAÇÃO

Ficam  indicados  para  frequentar  o  Curso  Nacional  de  Multiplicadores  de  Polícia 
Comunitária, que ocorrerá no período de 03 a 30AGO2010, no auditório do Comando Geral do CBMPA, no  
horário de 14h30 às 18h30, os militares abaixo relacionados:

TCEL QOBM ALMIR ANTONIO GOUVEIA MARTINS
CAP QOBM MARILIA GABRIELA CONTENTE GOMES
1º TEN QOBM, JOÃO BATISTA PINHEIRO
ASP. OF.; BM ABEDOLINS CORREA XAVIER
1º SGT BM PAULO EVERALDO DO NASCIMENTO SOUZA
(Ref. Nota nº 36/20120 - DEI)

I - ASSUNTOS GERAIS
A - ALTERAÇÃO DE OFICIAL

1 - ATO DO PODER EXECUTIVO
DECRETO
A GOVERNADORA DO ESTADO RESOLVE:
autorizar  os  Ten  Cel  QOBM  ANTONIO  ULISSES  LOPES  DE  OLIVEIRA e  NAHUM 

FERNANDES DA SILVA, oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, a viajarem à Inglaterra, Espanha,  
Itália e França, no período de 5 a 27 de setembro de 2010, a fim de participarem de viagem técnica de  
estudos do Curso Superior de Comando do Quadro de Oficiais Combatentes (CSC-QOC/2010) e conceder, 
a cada um, de acordo com o Decreto nº. 734/92, alterado pelo Decreto nº. 3.805/99, 23 (vinte e três) diárias.

PALÁCIO DO GOVERNO, 4 DE AGOSTO DE 2010.

ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA
Governadora do Estado
(Transc. do DIÁRIO OFICIAL Nº. 31724 de 05/08/2010)

B - ALTERAÇÃO DE PRAÇA
1 - LICENÇA SAÚDE - CONCESSÃO

Conforme parecer médico, concedi:
A contar do dia 31JUL2010.
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Ao SD BM ALEX GOUVEA CARDOSO, do QCG, 48 horas de dispensa de serviço fora 
do aquartelamento. Apresentação: 02AGO2010.

II - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - TERMO ADITIVO A CONTRATO

Número de Publicação: 140994
Termo Aditivo: 4
Data de Assinatura: 27/07/2010
Valor: 939.788,89
Vigência: 27/07/2010 a 26/01/2011
Justificativa:  Devido  a  diminuição  do  ritmo de  serviço,e  devido  termo  s  que  adquirir 

materiais em outras praças, é que está sendo feita a solicitação de prorrogação de prazo do contrato por  
mais 180 dias.

Contrato: 4/2009
Orçamento:
Programa de Trabalho Natureza da Despesa Fonte do Recurso    Origem do Recurso
06181118425900000    449051              0101000000          Estadual
06181118425900000    449051              0101000000          Estadual
Contratado: 151787344
Endereço: Tv Turiano Meira, Bairro: Centro, sn
CEP. 68005-430 - Santarém/PA
Ordenador: Paulo Gerson Novaes de Almeida
(Transc. do DIÁRIO OFICIAL Nº. 31726 de 09/08/2010

2 - ATO DO PODER EXECUTIVO
D E C R E T O   Nº 2.431, DE 4 DE AGOSTO DE 2010
Dispõe  sobre  a  gestão  e  o  controle  do  abastecimento  de  veículos  automotivos 

integrantes da frota da Administração Pública do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.

A GOVERNADORA DO  ESTADO  DO  PARÁ,  no  uso  das  atribuições  que  lhe  são 
conferidas pelo art. 135, inciso V, da Constituição Estadual, e

Considerando, a necessidade de aperfeiçoar o monitoramento dos gastos realizados no 
âmbito da Administração Estadual;

Considerando, a necessidade de estabelecer disciplina e rotina administrativa para a 
gestão da frota e efetivar o princípio da economicidade; 

Considerando,  a  necessidade  de  racionalizar  os  gastos  com  o  abastecimento  de 
combustível da frota de veículos oficiais,

D E C R E T A:
Art.  1º  Fica  a  Secretaria  de  Estado  de  Administração  -  SEAD autorizada  a  licitar  o 

fornecimento de combustível  para abastecimento da frota de automotivos terrestres, aquáticos, motores 
estacionários e máquinas em uso pelos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo 
Estadual, inclusive suas Fundações, Autarquias, Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas.

Parágrafo  único.  A licitação  deve  assegurar  condições  que  possibilitem  sempre  que 
tecnicamente possível, a contratação de pelo menos um posto registrado em cada bairro da Capital e de  
pelo menos um posto registrado em cada município paraense.

Art. 2º É vedado aos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo 
Estadual realizar licitação tendo como objeto a contratação do gerenciamento e abastecimento da frota de  
veículos e o fornecimento de combustível veicular, bem como a realização de compra com dispensa ou 
inexigibilidade de licitação.

Art. 3º Fica determinado o critério de cotas de combustível a ser distribuída por veículo 
da frota terrestre, aérea, aquática, motores estacionários e máquinas de acordo com o tipo e serviço que o 
mesmo realiza.

Parágrafo único. A SEAD, gestora da frota de veículos automotivos, própria e locada, 
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será  responsável  pela  atribuição  das  cotas  de  combustível  dos  veículos  através  do  sistema  de 
gerenciamento.

Art. 4° No prazo de 20 (vinte) dias contados da data da publicação deste Decreto, os 
órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual,  encaminharão à SEAD, por 
escrito  e  em  meio  eletrônico,  a  relação  completa  dos  veículos  próprios  e/ou  locados  sob  sua 
responsabilidade  e  suas  demandas  mensais  de  gasolina,  álcool  hidratado  e  óleo  diesel,  através  do 
preenchimento  da  planilha  constante  do  Anexo  Único  (DEMANDA  DE  COMBUSTÍVEL  VEICULAR) 
disponibilizada no site  www.compraspara.pa.gov.br.  E este  cadastro  deverá ser  mantido atualizado e 
encaminhado à SEAD regularmente.

Parágrafo único. O não envio da relação dos veículos, no prazo previsto neste artigo, 
autoriza a SEAD a arbitrar as cotas de combustível dos órgãos ou entidades por critérios a serem definidos  
em portaria do Secretário de Estado de Administração.

Art.  5°  Os casos especiais  deverão  ser  encaminhados à SEAD, que  deverá levar  a 
conhecimento da Câmara de Custeio para análise e autorização.

Art. 6º Para a operacionalização do abastecimento dos veículos automotivos das frotas 
dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual que integram os orçamentos fiscal e da seguridade 
social,  a SEFA providenciará a descentralização dos créditos,  no valor programado anualmente,  para a 
unidade gestora código 170102.

Art. 7º A SEFA realizará os procedimentos orçamentários e financeiros necessários ao 
pagamento das despesas com o abastecimento dos veículos cujos créditos lhes forem atribuídos na forma 
do art. 6° deste Decreto.

Art.  8º A SEAD, de acordo com suas atribuições, expedirão normas complementares 
para cumprimento do disposto neste Decreto e definirão, após a conclusão do certame licitatório de que  
trata o art.  1º, a nova política de controle de abastecimento da frota de veículos automotivos do Poder 
Executivo Estadual.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto  
nº 1.364, de 29 de outubro de 2008.

PALÁCIO DO GOVERNO, 4 de agosto de 2010.
ANA JÚLIA DE VASCONCELOS CAREPA 
Governadora do Estado

ANEXO ÚNICO
(DEMANDA DE COMBUSTÍVEL VEICULAR)
Placa
RENAVAM
Marca/Tipo/Nº de Portas
Ano FAB./Mod
Combustível
Capac. do Tanque (Litros)
Situação Sediado
Município
(AAA-9999)
Município/UF
Princip.
Secund.
Mês/Ano
P= Próp. / L=Loc
(Transc. do DIÁRIO OFICIAL Nº. 31724 de 05/08/2010)

3 - AVISO DE ERRATA
Número de Publicação: 140230
AVISO DE ERRATA
Referente à matéria publicada no DOE nº 31.720, de 30 de julho 2010 
(em “AVISOS”).
O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARÁ, por meio do presidente 

da comissão de licitação, comunica aos interessados que ao ser publicado uma nota no Diário Oficial de nº  
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31.720 de 30 julho de 2010, onde tratava-se do índice de liquidez geral, cometeu-se o seguinte equívoco 
que deve ser corrigido:

Onde se lê: ... Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 5,00 (um inteiro e cinqüenta 
centésimos)

Leia-se: ... Índice de Liquidez Geral (ILG) não inferior a 3,50 (três inteiros e cinqüenta 
centésimos)

Onde se lê:  ...  Índice de Liquidez Corrente (ILC)  não inferior  a  5,00 (um inteiro  e 
cinqüenta centésimos)

Leia-se:  ...  Índice  de  Liquidez  Corrente (ILC)  não  inferior  a  3,50  (três  inteiros  e 
cinqüenta centésimos)

Maiores informações pelo Tel/Fax: 4006-8375 – horário das 08 às 14 horas.
Atenciosamente,
Belém, 05 de agosto de 2010.
ROGER NEY LOBO TEIXEIRA – MAJOR QOBM
Presidente da CPL
(Transc. do DIÁRIO OFICIAL Nº. 31725 de 06/08/2010)

4 - COMISSÃO DE JUSTIÇA
PARECER Nº 037/2010 - COJ.
INTERESSADO: 3º SGT BM ROSENILSON RODRIGUES PEREIRA.
ORIGEM: DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO.
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA FAMILIAR SUBMETIDA 

À CIRURGIA.
ANEXO:  OFÍCIO Nº 097/2010/DAL – CBMPA, DE 08 DE JULHO DE 2010; PARTE 

S/N/2010, DE 29 DE JUNHO DE 2010 AO DIRETOR DE APOIO LOGÍSTICO, RECEITUÁRIO DO HSM 
(TOTAL 03 FLS.).

EMENTA:  SOLICITAÇÃO  DE  PASSAGENS  AÉREAS  PARA  O  3º  SGT  BM 
ROSENILSON RODRIGUES PEREIRA E SUA ESPOSA, O QUAL VEIO A ESTA CAPITAL ACOMPANHÁ-
LA EM UMA CIRURGIA. IMPOSSIBILIDADE. 

I – DA CONSULTA
A  Diretoria  de  Apoio  Logístico  do  CBMPA  solicita  a  esta  comissão  de  justiça 

manifestação acerca da possibilidade de conceder passagens aéreas para ao militar, 3º SGT BM Rosenilson 
Rodrigues Pereira e sua esposa, o qual veio a esta capital acompanhá-la em uma cirurgia.

Fato este que motivou a remessa dos documentos à comissão de justiça do CBMPA para 
submissão do pleito a análise e emissão de parecer.  

 
II – DO DIREITO
A  administração  pública  encontra-se  devidamente  orientada  pelos  princípios 

fundamentais. Dentre os princípios norteadores da atividade administrativa, temos aqueles expressos no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal que 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 da legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)”.
Consoante o entendimento de Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo, pg. 189:
“Os princípios são as idéias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes  

e  conferindo  a  ele  um  sentido  lógico,  harmonioso  e  racional,  o  que  possibilita  uma  adequada  
compreensão de sua estrutura. Os princípios determinam o alcance e o sentido das regras de um  
dado  subsistema  do  ordenamento  jurídico,  balizando  a  interpretação  e  a  própria  produção  
normativa”.

A lei n° 4.491, de 28 de novembro de 1973, que especifica os valores da remuneração 
dos Policiais Militares, garante o direito ao transporte em seu artigo 45 ao dispor:

“Do Transporte
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Art. 45 - O policial-militar, nas movimentações por interesse do serviço, tem direito  
a transporte, por conta do Estado, nele compreendidos a passagem e a translação da respectiva  
bagagem,  de  residência  a  residência,  se  mudar,  em  observância  às  prescrições  legais  e  
regulamentares.

§ 1° - se as movimentações importarem na mudança de sede com dependente, a  
estes se estende o mesmo direito deste artigo.

§  2°  -  O  policial-militar  com  dependente  amparado  por  este  artigo,  terá  ainda  
direito ao transporte de um empregado doméstico.

§ 3° - O policial-militar da ativa terá direito ainda a transporte por conta do Estado,  
quando  tiver  que  efetuar  deslocamento  fora  da  sede  de  sua  organização  policial-militar,  nos  
seguintes casos:

a) - interesse da Justiça ou da disciplina;
b)  -  concurso  para  ingresso  em  Escolas  Cursos  ou  Centros  de  Formação,  

Especialização, Aperfeiçoamento ou Atualização de interesse da Corporação;
c) por motivo de serviço, decorrente do desempenho de sua atividade;
d) baixar à organização hospitalar ou ter alta da mesma, em virtude de prescrição  

médica competente, ou ainda, realização de inspeção de saúde.
§ 4° - Quando o transporte não for realizado sob a responsabilidade do Estado, o  

policial-militar será indenizado da quantia correspondente às despesas decorrentes dos direitos a  
que se refere este artigo e seus parágrafos.

§  5°  -  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  ao  policial-militar  inativo,  quando  
convocado para o serviço ativo ou designado para exercer função na atividade”.

O Estatuto dos Militares, Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985 prevê ainda em seu artigo 
52, alínea “l”:

“Art. 52 – São Direitos dos Bombeiros-Militares:
l) o transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao Bombeiro-Militar,  

para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento  implicar em mudança de  
sede ou de moradia, compreende também as passagens para os seus dependentes e a translação  
das respectivas bagagens, de residência a residência:

O referido diploma legal é expresso ao conceder o transporte aos dependentes, somente 
no caso de necessidade do serviço, única hipótese esta em que o militar e seus dependentes possuem 
direito ao transporte custeados pela administração pública. 

IV –   CONCLUSÃO  
Ante  o  exposto,  esta  comissão  de  justiça  é  de  parecer  contrário  ao  do  pleito  do 

requerente, uma vez que a Lei nº 4.491, de 28 de novembro de 1973 e a Lei nº 5.251, de 31 de julho de 
1985,  não  amparam legalmente  o  pleito  do  requerente,  e  como  a  administração  pública,  conforme  o 
princípio da legalidade, expresso em seu artigo 37, caput, somente pode fazer aquilo que a lei permite, não 
há que se falar em direito, conforme, data vênia, podemos depreender dos dispositivos em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 15 de julho de 2010.

THAIS MINA KUSAKARI - 1º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o parecer.

ARISTIDES PEREIRA FURTADO - MAJ QOBM
Presidente da comissão de Justiça do CBMPA, em exercício

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
1. Homologo o presente parecer.
2. Publique-se em BG. providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. A DAL para conhecimento.
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PARECER Nº 038/2010 - COJ.
INTERESSADO: SD BM CELSO SOUZA SALGADO.
ORIGEM: 4º GRUPAMENTO BOMBEIRO MILITAR - SANTARÉM.
ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE  PASSAGENS  AÉREAS  À  FAMILIAR  PARA 

TRATAMENTO MÉDICO.
ANEXO:  OFÍCIO Nº 412/2010 – GAB CMDO. (4º  GBM – SANTARÉM), DE 01 DE 

JULHO DE 2010; PARTE S/Nº/2010, DE 30 DE JUNHO DE 2010 AO COMANDANTE DO 4º GBM (TOTAL 
05 FLS.).

EMENTA:  SOLICITAÇÃO  DE  PASSAGENS  AÉREAS  À  FAMILIAR  PARA 
TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. 

I – DA CONSULTA
A  Diretoria  de  Apoio  Logístico  do  CBMPA  solicita  a  esta  comissão  de  justiça 

manifestação  acerca  da  possibilidade  de  conceder  passagens  aéreas  no  trecho  Santarém/Belém  e 
Belém/Santarém a esposa e filha do militar, SD BM Celso Souza Salgado para tratamento médico. 

Fato este que motivou a remessa dos documentos à comissão de justiça do CBMPA para 
submissão do pleito a análise e emissão de parecer.  

II – DO DIREITO
A  administração  pública  encontra-se  devidamente  orientada  pelos  princípios 

fundamentais. Dentre os princípios norteadores da atividade administrativa, temos aqueles expressos no 
caput do artigo 37 da Constituição Federal que 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 da legalidade,  
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 

(...)”.
Consoante o entendimento de Marcelo Alexandrino & Vicente Paulo, pg. 189:
“Os princípios são as idéias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes  

e  conferindo  a  ele  um  sentido  lógico,  harmonioso  e  racional,  o  que  possibilita  uma  adequada  
compreensão de sua estrutura. Os princípios determinam o alcance e o sentido das regras de um  
dado  subsistema  do  ordenamento  jurídico,  balizando  a  interpretação  e  a  própria  produção  
normativa”.

A lei n° 4.491, de 28 de novembro de 1973, que especifica os valores da remuneração 
dos Policiais Militares, garante o direito ao transporte em seu artigo 45 ao dispor:

“Do Transporte
Art. 45 - O policial-militar, nas movimentações por interesse do serviço, tem direito  

a transporte, por conta do Estado, nele compreendidos a passagem e a translação da respectiva  
bagagem,  de  residência  a  residência,  se  mudar,  em  observância  às  prescrições  legais  e  
regulamentares.

§ 1° - se as movimentações importarem na mudança de sede com dependente, a  
estes se estende o mesmo direito deste artigo.

§ 2° - O policial-militar com dependente amparado por este artigo, terá ainda direito  
ao transporte de um empregado doméstico.

§ 3° - O policial-militar da ativa terá direito ainda a transporte por conta do Estado,  
quando  tiver  que  efetuar  deslocamento  fora  da  sede  de  sua  organização  policial-militar,  nos  
seguintes casos:

a) - interesse da Justiça ou da disciplina;
b)  -  concurso  para  ingresso  em  Escolas  Cursos  ou  Centros  de  Formação,  

Especialização, Aperfeiçoamento ou Atualização de interesse da Corporação;
c) por motivo de serviço, decorrente do desempenho de sua atividade;
d) baixar à organização hospitalar ou ter alta da mesma, em virtude de prescrição  

médica competente, ou ainda, realização de inspeção de saúde.
§ 4° - Quando o transporte não for realizado sob a responsabilidade do Estado, o  

policial-militar será indenizado da quantia correspondente às despesas decorrentes dos direitos a  
que se refere este artigo e seus parágrafos.
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§  5°  -  O  disposto  neste  artigo  aplica-se  ao  policial-militar  inativo,  quando  
convocado para o serviço ativo ou designado para exercer função na atividade”.

Dispõe ainda o artigo 58 do referido diploma legal:
“Art. 58 -  Nas localidades onde não houver organização de saúde do Estado, ou  

quando a complexidade do caso exigir, os
policiais militares poderão ser internados ou realizar o tratamento necessário em  

organizações de saúde particulares, de acordo com a regulamentação prevista no art. 62 desta Lei”.
O Estatuto dos Militares, Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985 prevê ainda em seu artigo 

52, alínea “l”:
“Art. 52 – São Direitos dos Bombeiros-Militares:
l) o transporte, assim entendido como os meios fornecidos ao Bombeiro-Militar,  

para seu deslocamento por interesse do serviço, quando o deslocamento  implicar em mudança de  
sede ou de moradia, compreende também as passagens para os seus dependentes e a translação  
das respectivas bagagens, de residência a residência:

Os referidos diplomas legais são expressos ao conceder o transporte aos dependentes, 
somente no caso de necessidade do serviço, única hipótese esta em que o militar e seus dependentes 
possuem direito ao transporte custeado pela administração pública. 

Outrossim, o requerente poderá verificar perante ao Fundo de Saúde da Polícia Militar,  
caso seja contribuinte, a possibilidade das despesas do transporte serem custeadas por esse fundo, haja 
vista a disposição do artigo 60 da Lei nº 4.491, de 28 de novembro de 1973:

“Art.  60 -  Todas as despesas decorrentes dos serviços de assistência médico-
hospitalar prestados aos policiais militares e seus dependentes serão providas pelo Fundo de Saúde  
da Polícia Militar, cujos recursos, provenientes do Tesouro do Estado, de contribuições dos policiais  
militares na forma prevista no art. 61 desta Lei, de transferências federais e de convênios, serão  
alocados no Orçamento Geral do Estado, em unidade orçamentária criada especificamente para esse  
fim”.

III –   CONCLUSÃO  
Ante  o  exposto,  esta  comissão  de  justiça  é  de  parecer  contrário  ao  do  pleito  do 

requerente, uma vez que a Lei nº 4.491, de 28 de novembro de 1973 e a Lei nº 5.251, de 31 de julho de 
1985,  não  amparam  legalmente  o  pleito  do  requerente,  e  como  a  administração  pública,  conforme  o 
princípio da legalidade, expresso em seu artigo 37, caput, somente pode fazer aquilo que a lei permite, não 
há que se falar em direito, conforme, data vênia, podemos depreender dos dispositivos em análise.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 22 de julho de 2010.

THAIS MINA KUSAKARI - 1º TEN QOCBM
Auxiliar da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO PRESIDENTE DA COJ:
Concordo com o parecer.

CLAUDIO ANTÔNIO 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. providencie a Ajudância Geral do CBMPA.
3. A DAL para conhecimento.

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - ATO DO SUBCOMANDO GERAL

Portaria nº 128/2010 – SubCmd° Geral Belém-PA, 05 de agosto de 2010.
Anexos: 
• Despacho do Subcomando Geral nº 1868 de 28JULHO2010;
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• Ofício nº 035/2010 – DAL/CBMPA de 22JULHO2010;
• Ofício nº  427/2010 – Do CSMV/MOP, de 21JUL2010;
• Cópia da Portaria de Inquérito Técnico nº 020/2010 – DAL .

O Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBMPA, no uso de suas atribuições legais 
e tendo tomado conhecimento dos documentos em anexo, e com intuito de apurar todas as circunstâncias 
dos fatos ocorrido no dia 21 de julho de 2010, por volta das 12h00 quando a viatura UR-20, placa JJQ 7303,  
do 2º  GBS/GSE,  baseada no 11º  SGBM/I,  ao se  deslocar  para uma ocorrência  apresentou  problemas 
ocasionando o reboque para o CSMV/MOP, onde uma equipe de mecânicos deu inicio aos serviços de 
manutenção na referida viatura, onde após ser retirado os filtros de óleo de combustível verificou-se que os 
mesmos estavam completamente cheios de um líquido de cor  branca, sendo que foi  verificado que tal  
liquido era proveniente do tangue de combustível, o que impediu o funcionamento do veículo.

RESOLVE
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar todas as circunstâncias dos 

fatos;
Art.  2º -  Nomear o 2º TEN  QOBM ELILDO  ANDRADE FERREIRA, do  2º GBS/GSE, 

como Encarregado da Sindicância, delegando-lhe as atribuições que me competem
Art. 3º - O Encarregado deverá observar as orientações formalizadas através do ofício n° 

1671/2008 da JME, transcrito no Boletim Geral nº 234 de 23 de dezembro de 2008;
Art. 4º - Estabelecer o prazo legal de 15 (quinze) dias para a conclusão dos trabalhos, 

em conformidade com a legislação vigente;
Art. 5º - Publique-se em Boletim Geral, registre-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 Cmt Geral do CBMPA

Confere com o Original:

MARIO DA CONCEIÇÃO MORAIS FILHO – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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