
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
AJUDÂNCIA GERAL

BELÉM-PARÁ, 24 DE FEVEREIRO DE 2011.
BOLETIM GERAL Nº 037

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

1ª PARTE - SERVIÇOS DIÁRIOS
SERVIÇO PARA O DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2011 (SEXTA-FEIRA)

Superior de Dia MAJ BM MURILO
Supervisor de Área CAP BM ROCHA

Coordenador de Operações ao CIOP 1º Turno: CAP BM VARELA
2º Turno: CAP BM PAULO COSTA

Oficial de Dia/Fiscal de Dia ao QCG TEN BM JANIO
Encarregado de Inquérito Técnico TEN BM CLERISON
Perito de Incêndios e Explosões CAP BM SARQUIS

2ª PARTE – INSTRUÇÃO
1 – QUADRO INSTRUÇÃO SEMANAL – APROVAÇÃO

Aprovo os Quadros de 0Instrução Semanal do Curso de Formação de Oficiais - 2º Ano 
CFO BM (Alfa), referente aos períodos de 31JAN a 06FEV2011 e 07 a 13FEV2011.
1.2 - Aprovo o Quadro de Instrução Semanal do Curso de Formação de Oficiais - 3º Ano CFO BM (Alfa e 
Bravo), referente ao período de 14 a 20FEV2011.

(Fonte: Nota nº 13, de 23FEV2011 - DEI)

2 – QUADRO DE TRABALHO E INSTRUÇÃO SEMANAL – APROVAÇÃO
Aprovo os quadros de Trabalho e Instrução Semanal do 1º Grupamento de Busca e 

Salvamento, referente aos períodos de 21 a 25FEV2011 e 14 a 18FEV2011.
(Fonte: Nota nº 13, de 23FEV2011 - DEI)

3 – NOTA DE SERVIÇO – APROVAÇÃO
3.1 - Aprovo a Nota de Serviço nº 001/2011 – Referente a Solenidade de Conclusão do 

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos BM/2010, que ocorrerá no dia 18FEV2011, às 19h, no auditório da 
UEPA.

3.2  -  Aprovo  a Nota de Serviço nº  001/2011 – que  estabelece  atividades,  materiais, 
equipamentos e pessoal necessário para a realização do 19º Aniversário da Academia Bombeiro Militar do 
Pará “Cap BM Antônio Veríssimo Ivo de Abreu”, que ocorrerá nos dias 03,14,15 e 16MAR2011.

(Fonte: Nota nº 13, de 23FEV2011 - DEI)

4 – ATA DE CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BM – 2º 
ANO/ 2010 – 13ª TURMA – APROVAÇÃO

Aos 28 dias do mês de dezembro de dois mil e dez, na Academia de Bombeiro Militar do 
Pará “Cap BM Antônio Veríssimo Ivo de Abreu”, do Corpo de Bombeiro Militar, que ora funciona no Instituto 
de Ensino de Segurança do Pará – IESP, deu-se por concluído o ano letivo do 2º ano letivo do Curso de  
Formação de Oficiais Bombeiro Militar Combatentes/ 2010 13ª turma, tendo 56 (cinquenta e seis) cadetes 
aprovados, o qual realizou-se com uma carga horária total de 1.385 (hum mil trezentos e oitenta cinco) 
horas/aulas obedecendo a seguinte classificação com suas respectivas médias e conceitos que segue:
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Nº de 
Ordem

Nome do Cadete Média 
Final

Conceito Classificação Resultado

1 Benvindo Filho Pinto de Queiroz - TO 9,54 MB 1º/56 Aprovado

2 Leandro Jorge de Souza Alves - PA 9,46 MB 2º/56 Aprovado

3 Renata de Aviz Batista - PA 9,3 MB 3º/56 Aprovado

4 Jerônimo Monteiro da Silva - PA 9,23 MB 4º/56 Aprovado

5 Silvano Florentino Lopes - TO 9,21 MB 5º/56 Aprovado

6 Wellington de Souza Moura - TO 9,21 MB 6º/56 Aprovado

7 André Augusto Soares - TO 9,21 MB 7º/56 Aprovado

8 Gilmarcos da Silva - PA 9,19 MB 8º/56 Aprovado

9 Tamara Karoline Lopes Secotti - MT 9,13 MB 9º/56 Aprovado

10 Joelson Ramos Paes - PA 9,12 MB 10º/56 Aprovado

11 Douglas Ferdinan dos Santos Brito - TO 9,11 MB 11º/56 Aprovado

12 Marcos Ramalho Júnior - PA 9,11 MB 12º/56 Aprovado

13 Manoel Félix dos Santos Neto - AP 9,08 MB 13º/56 Aprovado

14 Micaias Rodrigues de Sousa – PA 9,06 MB 14º/56 Aprovado

15 Clebson Luiz Costa da Silva - PA 9,06 MB 15º/56 Aprovado

16 Lucas Souza Chermont - MT 9,04 MB 16º/56 Aprovado

17 Kitarrara Damasceno Borges - PA 9,03 MB 17º/56 Aprovado

18 Rafael Bruno Farias Reimão - PA 9,01 MB 18º/56 Aprovado

19 Jairo Valente Pereira - PA 9 MB 19º/56 Aprovado

20 Raimundo Francisco Ferreira Neto - AP 9 MB 20º/56 Aprovado

21 Sidney José Quaresma Perna - PA 9 MB 21º/56 Aprovado

22 Eduardo Oliveira Rio Branco - PA 8,98 MB 22º/56 Aprovado

23 Eduardo Augusto das Merces Fiel - AP 8,77 MB 23º/56 Aprovado

24 Eraldo das Neves Moura - MT 8,75 MB 24º/56 Aprovado

25 Josué Rodrigues Lima - AP 8,75 MB 25º/56 Aprovado

26 Luís Fábio Conceição da Silva - PA 8,75 MB 26º/56 Aprovado

27 Wagner Fabyan dos Santos Pereira - PA 8,74 MB 27º/56 Aprovado

28 Carlos Rangel Valois da Silva - PA 8,73 MB 28º/56 Aprovado

29 Marcelo Santos Ribeiro - PA 8,72 MB 29º/56 Aprovado

30 Lívia Regiane dos Santos Nascimento - AP 8,72 MB 30º/56 Aprovado

31 Elton Macedo Pinheiro dos Santos - PA 8,69 MB 31º/56 Aprovado

32 Marcelo Pinheiro dos Santos - PA 8,68 MB 32º/56 Aprovado

33 Sandro Souza Pinto - TO 8,67 MB 33º/56 Aprovado

34 Israel Silva de Souza - PA 8,66 MB 34º/56 Aprovado

35 Jeremias Fontinele da Silva - TO 8,64 MB 35º/56 Aprovado

36 Adriano Gonçalves de Souza - PA 8,62 MB 36º/56 Aprovado
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37 Allan Victor Rodrigues de Farias - MT 8,61 MB 37º/56 Aprovado

38 Wander de Lima Abreu - AP 8,57 MB 38º/56 Aprovado

39 Sandro da Costa Tavares - PA 8,56 MB 39º/56 Aprovado

40 Renan Araújo Cabral - AP 8,54 MB 40º/56 Aprovado

41 João Luiz Xavier dos Santos Junior - PA 8,51 MB 41º/56 Aprovado

42 Thiago Augusto Vilhena da Silva - PA 8,47 B 42º/56 Aprovado

43 Isis Kelma Figueiredo de Araújo - PA 8,46 B 43º/56 Aprovado

44 Leilson Meira Vieira - MT 8,46 B 44º/56 Aprovado

45 Wilson Soares Barroso Júnior - PA 8,42 B 45º/56 Aprovado

46 Marcus Vinicius da Conceição - MT 8,38 B 46º/56 Aprovado

47 Renato Silva Figueira - PA 8,38 B 47º/56 Aprovado

48 Célyo Forllan Medeiros da Silva - TO 8,3 B 48º/56 Aprovado

49 Cássio Diego Albuquerque Soares - AP 8,27 B 49º/56 Aprovado

50 Greyce Caroline da Silva Dias Pantoja - AP 8,17 B 50º/56 Aprovado

51 Jarbas Borges da Silva - TO 8,08 B 51º/56 Aprovado

Deixa de ser incluído nesta ATA, o Cad BM/2º ano Ritiomar dos Santos Pimenta, por ter 
solicitado o seu desligamento do Curso de Formação de Oficiais do CBMPA, conforme Portaria nº 110 de 26 
de março de 2010 e a Cad BM Pollyana Manzi Fagundes, pertencente ao Estado de Tocantins, em virtude 
da mesma ter solicitado o trancamento de sua matrícula no 2º ano do Curso de Formação de Oficiais 2010,  
conforme Portaria nº 295 de 17 de setembro de 2010, ambos publicados, respectivamente, no Boletim Geral  
nº 068 de 14 de abril de 2010 e 168 de 24 de setembro de 2010.

Nada mais havendo a registrar, dou por encerrado a presente  ATA, que vai assinada 
pelo Senhor Maj QOBM Cleber Alcir Tavares  Baía – Comandante da ABMPA e por mim 1º TEN QOBM 
Willian Rogério Souza da Silva – Chefe da Divisão de Ensino, que a lavrei.

(Fonte: Nota nº 13, de 23FEV2011 - DEI)

5  –  CURSO  DE  MECÂNICO  EM  MANUTENÇÃO  AERONÁUTICA  (MMA)- 
AUTORIZAÇÃO

Fica autorizado a frequentar  o  Curso de Mecânico em Manutenção Aeronáutica - 
(MMA), que será realizado na Escola de Avião CIESP no Distrito Federal – DF, no período maio de 2010 a  
outubro de 2011, O CB BM Raimundo José Santos da Silva, sem ônus para Estado do Pará.

(Fonte: Nota nº 13, de 23FEV2011 - DEI)

6 – CERTIFICADO E DIPLOMAS – APROVAÇÃO
O 1º SGT BM Anivaldo Amador de Oliveira, apresentou o certificado de Instrução de 

Nivelamento de Conhecimento do PEFRON - SENASP, no período 19SET2009 a 09OUT2010, com duração 
de  154  horas/aula  ;  Curso  de  Proteção  Ambiental  –  IESP,  realizado  no  período  de  18MAI2009  a 
30JUN2009, com duração de 305 horas/ aula.

(Fonte: Nota nº 13, de 23FEV2011 - DEI)

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

1 - TERMO DE PASSAGEM E ASSUNÇÃO DE FUNÇÃO
Certifico que aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, neste 

Comando Geral do CBMPA, eu Ten Cel QOBM Manoel Silva de Freitas, RG 1707246, Diretor de Pessoal  
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Substituído, passei a função de Diretor de Pessoal do CBMPA, ao Ten Cel QOBM Márcio Alexandre Lima 
do Nascimento, RG 13877, Diretor de Pessoal Substituto, com a carga patrimonial, conforme INFOPAT, sem 
faltas e alterações, passando juntamente os seguintes equipamenots abaixo:

I  –  Viatura  tipo  FIAT  PALIO  ADVENTURE,  114CV,  05  portas,  1800cc,  chassí  nº. 
9BD17309T74190935, RENAVAN N 93087365-3, de cor vermelha, placa JVA 1576, com pneu socorro e  
acessórios ( macaco, chave de rodas, triângulo de sinalização, extintor de PQS e manual do usuário) sem 
nenhuma alteração quanto a pintura, lataria, mecanica e outros, estando em bom estado de conservação 
com registro de patrimonio infopat nº. 003937.

II  –  Aparelho  celular  MOTOROLA,  tipo  RM  394,  modelo  1680C-2,  Código 
0566276CQ03GI, com uma bateria, um chip da TIM, um carregador e um fone de ouvido em estado de 
conservação novo.

Manoel Silva de Freitas – Ten Cel QOBM
RG 1707246 – Diretor de Pessoal Substituído

Márcio Alexandre Lima do Nascimento – Ten Cel QOBM
RG 13877 – Diretor de Pessoal Substituto

II – ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1 - COMISSÃO DE JUSTIÇA

PARECER Nº 010/2011-COJ.
INTERESSADO: GABINETE DO COMANDO GERAL DO CBMPA.
ORIGEM: DIRETORIA DE FINANÇAS DO CBMPA.
ASSUNTO:  SOLICITAÇÃO  DE  PARECER  ACERCA  DA POSSIBILIDADE  DE 

RESCISÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ -  UFPA E O 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ - CBMPA.

ANEXO: OFÍCIO/DF 2011 Nº 28, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2011 E SEUS ANEXOS 
(CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA EM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO ENTRE O CBMPA E 
A  UFPA E  OUTROS  DOCUMENTOS).  TOTAL  182  FLS.;  OFÍCIO  Nº  039/2011  –  DF,  DE  15  DE 
FEVEREIRO DE 2011 (TOTAL 13 FLS.).

EMENTA: CONVÊNIO FIRMADO ENTRE UFPA E CBMPA. NOTA TÉCNICA CBMPA Nº 
001/2010  INFORMANDO QUE O ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO NÃO  É  SUFICIENTE PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PRETENDIDO. SUGESTÃO DO USO DE RECURSOS CAPTADOS 
SEGUNDO OS TERMOS DO CONVÊNIO Nº 001 – CI/2010/0162, CELEBRADO ENTRE O CBMPA E A 
EMPRESA BRASILEIRA DE  INFRA –  ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA –  INFRAERO.  DISPOSIÇÃO 
CONTRÁRIA À LEI Nº 8.666/1993 E INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/1997 DO STN. IMPOSSIBILIDADE. 

I – DA CONSULTA E DOS FATOS
Pela análise dos documentos apresentados, no dia 07 de julho de 2010, o Exmo. Sr.  

Comandante Geral do CBMPA, à época, o Cel. QOBM Paulo Gerson Novaes de Almeida, solicitou através 
do ofício nº 207 – Gab. Cmdº., a celebração de convênio entre esta Corporação e Universidade Federal do 
Pará  –  UFPA,  com  o  objetivo  de  implementar,  em  suas  várias  dimensões,  incluindo  Pesquisa  e 
Desenvolvimento, um sistema de informação estatística para diagnóstico contínuo do sistema de prevenção 
e combate a incêndios e das ações de Defesa Civil no Estado do Pará, além de um curso de mestrado em 
matemática e estatística, a fim de capacitar recursos humanos para atender um Programa de Pesquisa e 
Desenvolvimento voltado para complementar o programa estratégico do CBMPA.

Em 13 de julho de 2010, a Universidade Federal do Pará - UFPA, através do ofício nº 
023/2010 – PPGME manifestou interesse em desenvolver a parceria, encaminhando devida proposta a esta 
Corporação para análise.  

1. Na data de 13 de setembro de 2010 foi firmado Convênio de Cooperação Técnico 
Científico entre a Universidade Federal do Pará – UFPA e o Corpo de Bombeiros 
Militar  do  Pará,  com  o  objeto  de:  “implementar,  em  suas  várias  dimensões, 
incluindo Pesquisa e Desenvolvimento, um sistema de informações estatística para 
diagnóstico contínuo do sistema de prevenção e combate aos incêndios e ações de 
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Defesa Civil no Estado do Pará, ou seja, um “Centro de Tecnologia de Prevenção e 
Combate  aos  Incêndios  do  Estado  do  Pará”,  com  critérios  metodológicos  que 
garanta  sua  comparabilidade  e  confiabilidade  das  pesquisas  desenvolvidas, 
apontando possíveis focos para investimento, de forma a ser avaliada a qualidade, 
equidade e eficiência das ações que culminem na sua melhoria da prevenção e 
combate a incêndio urbano e florestal e das ações de Defesa Civil do Estado do 
Pará, pra isto capacitar, recursos humanos (Mestrado e Iniciação Científica) e ainda 
transferência de tecnologia ao CBMPA”. 

O Diretor de Finanças do CBMPA, Ten. Cel. QOBM Manoel Silva de Freitas, através do 
ofício/DF 2011 nº 28, de 09 de fevereiro de 2011, enviado a esta Comissão de Justiça, em cumprimento de 
determinação do Exmo. Sr. Comandante Geral do CBMPA, solicita a confecção de Parecer Jurídico, acerca 
da possibilidade de rescisão do Convênio firmado em 13 de setembro de 2010, entre o Corpo de Bombeiros 
Militar do Pará e a Universidade Federal do Estado do Pará – UFPA, como medida de corte de gastos no  
orçamento do Estado.

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 – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
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 de 1988 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: 

(...)”.
Os convênios celebrados pela Administração Pública são regidos pela Lei  Federal  nº 

8.666/1993,  que regulamenta o artigo 37,  inciso XXI,  da Constituição Federal,  que 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”.

No caso do Estado do Pará, consoante recomendação da Auditoria Geral do Estado -  
AGE, que acatou as disposições do Parecer nº 030/2007 da Procuradoria Geral do Estado - PGE, que pre-
ceitua que na falta de norma estadual que discipline os convênios de natureza financeira, devem ser aplica-
das as disposições da Instrução Normativa nº 01/97 STN, de 15 de janeiro de 1997, a qual estabelece nor-
mas para a celebração de convênios no âmbito federal. 

A doutrina ainda 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)

Para efeitos da instrução Normativa nº 01/1997 convênio pode ser conceituado como:
“Art. 1º - (...)
§ 1º Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
I - convênio - instrumento qualquer que discipline a transferência de recursos pú-

blicos e tenha como partícipe órgão da administração pública federal direta, autárquica ou fundacio-
nal, empresa pública ou sociedade de economia mista que estejam gerindo recursos dos orçamen-
tos da União, visando à execução de programas de trabalho, projeto/atividade ou evento de interesse  
recíproco, em regime de mútua cooperação;”.

O conceito de convênio possui ainda 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 
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387).
Dessa forma, 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, não havendo 
partes no convênio e sim partícipes com as mesmas pretensões.

A Lei 8.666/1993, em seu artigo 116 e parágrafos apresenta algumas disposições acerca 
dos convênios celebrados pela Administração Pública:

Art.116 (...)
§ 1o  A celebração de convênio, acordo ou ajuste pelos órgãos ou entidades da  

Administração Pública depende de prévia aprovação de competente plano de trabalho proposto pela  
organização interessada, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: 

I - identificação do objeto a ser executado; 
II - metas a serem atingidas; 
III - etapas ou fases de execução; 
IV - plano de aplicação dos recursos financeiros; 
V - cronograma de desembolso; 
VI - previsão de início e fim da execução do objeto, bem assim da conclusão das  

etapas ou fases programadas;
VII - se o ajuste compreender obra ou serviço de engenharia, comprovação de que  

os recursos próprios para complementar  a execução do objeto estão devidamente assegurados,  
salvo se o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou órgão descentralizador. 

§ 3o  As  parcelas  do  convênio  serão  liberadas  em estrita  conformidade  com o  
plano de aplicação aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarão retidas até o  
saneamento das impropriedades ocorrentes: 

I - quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela  
anteriormente  recebida,  na  forma  da  legislação  aplicável,  inclusive  mediante  procedimentos  de  
fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão descentralizador dos recursos  
ou pelo órgão competente do sistema de controle interno da Administração Pública; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não  
justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios  
fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do  
convênio, ou o inadimplemento do executor com relação a outras cláusulas conveniais básicas; 

III - quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo  
partícipe repassador dos recursos ou por integrantes do respectivo sistema de controle interno. 

§  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.

A interpretação  dos  dispositivos  acima  infere  que  todas  as  exigências  presentes  no 
instrumento que celebra o convênio devem ser cumpridas, desde que compatível com o objeto celebrado, 
haja vista que se quer estabelecer normas concernentes a aplicação e controle de recursos repassados por  
meio do ajuste, sendo que tal finalidade está presente em qualquer convênio, independente de seu objeto.

O entendimento deste artigo finaliza-se na questão em tela, em que quando o convênio 
não foi cumprido, deve-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  
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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).

O assessor técnico do CBMPA, à época, Cel.  QOBM da RR Raimundo Alexandre do 
Nascimento, em Nota Técnica afirmou, no que tange ao item VIII (recursos disponíveis), que o orçamento  
geral do Estado, contemplava o Corpo de Bombeiros Militar com a quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil 
reais) para atender a atividade 4727 (capacitação do servidor militar), o que impossibilitaria a implementação 
do programa pretendido, ao que sugeriu o uso dos recursos captados segundo os termos do Convênio nº 
001 – CI/2010/0162, celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Empresa Brasileira de Infra-
Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, os quais estavam previstos na receita abaixo:

06  181  1184  2589  –  Ampliação  da  capacidade  operacional  dos  órgãos  do  sistema 
estadual de segurança pública;

339039 – Elemento de despesa (outros serviços de terceiros/pessoa jurídica);
01 06 00 26 – Fonte de recursos.
Por  sua  vez,  o  ofício  nº  039/2011 – DF,  de  15  de  fevereiro  de 2011,  do  Diretor  de 

Finanças do CBMPA, constata o pagamento de 03 (três) parcelas no valor de R$ 23.457,50 (vinte e três mil,  
quatrocentos  e  cinqüenta  e  sete  reais  e  cinqüenta  centavos)  cada,  sendo  que  a  origem dos recursos  
utilizados advém do convênio celebrado entre o CBMPA e INFRAERO, cujo recurso é de origem federal.

Entendemos que essa captação de recursos não poderia ter sido feita, uma vez que a lei 
proíbe a utilização de recurso em desconformidade com o previsto no Plano de Trabalho, bem como atenta 
contra  o  objeto  do Convênio  firmado entre  a Universidade Federal  do Pará –  UFPA e o  CBMPA e do 
Convênio firmado entre INFRAERO e CBMPA, quais sejam:

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ E O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ:

“Cláusula Primeira – Do Objeto do contrato: O presente convênio tem por objeto  
implementar,  em suas várias dimensões,  incluindo Pesquisa & Desenvolvimento,  um sistema de  
informações estatística para diagnóstico contínuo do sistema de prevenção e combate aos incêndios  
e ações de defesa civil  no Estado do Pará,  ou seja,  um “Centro de Tecnologia de Prevenção e  
Combate  aos  Incêndios  do  Estado  do  Pará”,  com  critérios  metodológicos  que  garanta  sua  
comparabilidade  e  confiabilidade  das  pesquisas  desenvolvidas,  apontando  possíveis  focos  para  
investimento, de forma a ser avaliada a qualidade, equidade e eficiência da ações que culminem na  
sua melhoria da prevenção e combate a incêndio urbano e florestal e das ações de defesa civil do  
estado  do  Pará,  pra  isto  capacitar,  recursos  humanos  (Mestrado  e  Iniciação  Científica)  e  ainda  
transferência de tecnologia ao CBMPA”.

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A EMPRESA BRASILEIRA DE  
INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA –  INFRAERO  E  O GOVERNO  DO  ESTADO  DO  PARÁ,  NA 
FORMA A SEGUIR:

“Cláusula segunda – Do objeto: O presente convênio tem por objeto a participação  
mútua dos Convenentes visando à operação dos serviços especializados de prevenção, salvamento  
e  combate  a  incêndio  em  aeronaves  e  nas  instalações  aeroportuárias  sob  a  administração  da  
INFRAERO, nas SCIs dos Aeroportos de Belém, Júlio César, Marabá, Santarém e Altamira”.

Conforme podemos observar no objeto do convênio firmado entre CBMPA e INFRAERO, 
os  recursos  repassados  por  esta  deveriam  ser  empregados  unicamente  na  operação  dos  serviços 
especializados  de  prevenção  salvamento  e  combate  a  incêndios  em  aeronaves  e  aeroportos  de 
determinados municípios do Estado do Pará

Conforme  disposição  legal,  as  parcelas  de  um convênio  devem ser  repassadas  em 
estrita  conformidade  com  seu  objeto,  bem  como  obedecendo  ao  plano  de  aplicação  dos  recursos 
financeiros. Sendo assim, em hipótese alguma tais recursos deveriam ter sido empregados em destinação 
diversa que não aquela prevista no objeto e no Plano de Trabalho do convênio firmado entre o CBMPA e 
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INFRAERO.
Importante observar que se o objeto do convênio firmado entre CBMPA e INFRAERO 

permitisse  a  capacitação  dos  servidores  militares,  esta  seria  restrita  a  INFRAERO e  ao  CBMPA,  não 
podendo o objeto de um convênio ser complementado com o objeto de outro convênio, tampouco que haja a  
complementação de recursos financeiros entre eles.

Nesse sentido dispõe a Instrução Normativa nº 01/1997 – STN:
“Art.  8º  É  vedada  a  inclusão,  tolerância  ou  admissão,  nos  convênios,  sob  pena  de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou permitam:
(...)
III - aditamento com alteração do objeto;
IV - utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidade diversa  

da estabelecida no Termo de Convênio, ressalvado o custeio da implementação das medidas de  
preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho, de que tratam o “caput”  
e os §§ 1º e 7º do art. 2º desta Instrução Normativa, apresentado ao concedente pelo convenente;”.

“Art.  22. O convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas  pactuadas  e  a  legislação  pertinente,  respondendo  cada  uma  pelas  conseqüências  de  sua 
inexecução total ou parcial”.

Nesse sentido a doutrina nos apresenta algumas considerações:
“e)  (...);  no  convênio,  se  o  conveniado  recebe  determinado  valor,  este  fica  

vinculado à utilização prevista no ajuste; assim, se um particular recebe verbas do poder público em  
decorrência  de convênio,  esse valor  não perde a natureza  de  dinheiro público,  só podendo ser  
utilizado para os fins previstos no convênio;  por essa razão, a entidade está obrigada a prestar  
contas de sua utilização, não só ao ente repassador, como ao Tribunal de Contas”. (DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 338).

A fim de sedimentar o entendimento Jorge Miranda Ribeiro discorre acerca do tema:
“A  mudança  do  objeto  do  convênio  encontra  impedimento  de  ordem  legal  

consoante estipulava a então Instrução normativa STN nº 1/1997 (art.  1º, § 1º, inciso XI e art.  8º,  
incisos III e IV). Caso o convenente, sponte própria (de própria vontade), promovesse alteração do  
objeto, sob pretexto de considerar a nova destinação mais adequada ao interesse público, assumia  
ele os riscos inerentes à infração podendo, inclusive, ver o ajuste denunciado pelo concedente e  
compelido a devolver os recursos empregados fora das linhas traçadas. Além do mais, remanejar  
verba orçamentária de certo programa, projeto ou atividade depende de autorização do Congresso  
Nacional, como consta das vedações na Constituição Federal (art. 167, inciso VI) e de determinação  
do Tribunal  de Contas da União à Diretoria  Executiva do Fundo Nacional  de Saúde no Acórdão  
1.753/2003 – Plenário TC – 018.269/2002-1 (DOU de 28/11/2003, Seção I,  p. 228)”.  (RIBEIRO, Jorge 
Miranda. Curso Avançado de Convênios da União. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 192).

Com relação ao convênio firmado entre UFPA e CBMPA, este teria que repassar àquela o 
montante  de R$ 844.470,00  (oitocentos  e  quarenta  e  quatro  mil,  quatrocentos  e  setenta  reais),  pagos 
através de GRU’S (Guias de Recolhimento da União), com a liberação dos recursos em 36 (trinta e seis) 
parcelas  no  valor  de  R$  23.457,00  (vinte  e  três  mil,  quatrocentos  e  cinqüenta  e  sete  reais)  pagos 
mensalmente, conforme disposição da subcláusula terceira, do Termo Aditivo ao convênio UFPA e CBMPA.

Conforme Nota Técnica emitida pelo assessor técnico CEL. QOBM da RR Raimundo 
Alexandre do Nascimento, no que tange ao item VIII (recursos disponíveis), em que o Orçamento Geral do  
Estado, contemplava o Corpo de Bombeiros Militar com a quantia de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para 
atender  a  atividade  4727  (capacitação  do  servidor  militar),  o  que  impossibilitaria  a  implementação  do 
programa pretendido pelo Orçamento Geral do Estado, sugeriu o uso dos recursos captados segundo os 
termos do Convênio nº 001 – CI/2010/0162, celebrado entre o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a 
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, os quais estavam previstos na receita 
abaixo:

06  181  1184  2589  –  Ampliação  da  capacidade  operacional  dos  órgãos  do  sistema 
estadual de segurança pública;

339039 – Elemento de despesa (outros serviços de terceiros/pessoa jurídica);
01 06 00 26 – Fonte de recursos.
O convênio nº 1/2010 firmado entre a Universidade Federal do Pará - UFPA e o Corpo de 

Bombeiros Militar do Pará foi publicado no Dário Oficial do Estado do Pará nº 31760, de 27/09/2010 (número 
de publicação 160452), com o seguinte orçamento:
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Programa de Trabalho: 06181118425890000
Natureza da despesa: 339039
Fonte do recurso: 0101000000
Origem do recurso: Estadual
Conforme anteriormente citado, o ofício nº 039/2011 – DF, de 15 de fevereiro de 2011, do 

Diretor de Finanças do CBMPA, constata o pagamento de 03 (três) parcelas no valor de R$ 23.457,50 (vinte  
e três mil,  quatrocentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos) cada, sendo que a origem dos 
recursos utilizados advém do convênio celebrado entre o CBMPA e INFRAERO.

Nos instrumentos que versem sobre repasse de recursos, como é o caso dos convênios 
é obrigatória cláusula que disponha sobre a obrigação do órgão repassador de acompanhar, controlar e  
fiscalizar a execução dos projetos custeados pelos recursos repassados, sob pena de invalidade substancial 
do ato. 

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”.

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).

A Tomada de Contas encontra-se também prevista na Instrução Normativa nº 01/1997, 
em seu artigo 38, III:

“Art.  38.  Será  instaurada  a  competente  Tomada de  Contas  Especial,  visando a 
apuração  dos  fatos,  identificação  dos  responsáveis  e  quantificação  do  dano,  pelos  órgãos 
encarregados da contabilidade analítica do concedente, por solicitação do respectivo ordenador de 
despesas ou, na sua omissão, por determinação do Controle Interno ou TCU, quando:

III - ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao erário”.
Antes da instauração de Tomada de Contas Especial, é imprescindível que a autoridade 

competente do órgão ou entidade esgote todas as medidas administrativas internas objetivando a obtenção  
do ressarcimento pretendido, conforme disposição do artigo. 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 artigo 3º da citada IN/TCU n.º 56/2007.

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

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

- Não cumprimento do objeto conveniado.

III – CONCLUSÃO
Diante do exposto, esta Comissão de Justiça se manifesta no sentido de que o convênio 

firmado entre o CBMPA e Universidade Federal do Pará – UFPA deve ser rescindido, a bem do interesse 
público, devido à ocorrência de práticas que atentam aos princípios fundamentais da Administração Pública, 
aliado ao fato de que o CBMPA não possui orçamento para continuidade do projeto e como medida de 
implementação de cortes no orçamento. 

Além  disso,  quanto  ao  convênio  firmado  entre  o  CBMPA e  INFRAERO,  deverá  ser 
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observado  o  procedimento  estipulado  na  lei  8.666/93  e  na  Instrução  Normativa  nº  01/1997,  que  são 
taxativos 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 e  de denúncia  e  rescisão do  presente  instrumento haja  vista  a  
desobediência ao objeto, a aplicação dos recursos empregados conforme constante no Plano de Trabalho. 

Primeiramente  deverão  ser  tomadas  todas  as  medidas  administrativas  possíveis  e 
cabíveis para o ressarcimento do órgão repassador dos recursos do convênio, sob pena de instauração, em 
caso  de  descumprimento,  do  procedimento  supracitado,  haja  vista  a  utilização  de  recursos  em 
desconformidade  com  o  objeto,  Plano  de  Trabalho  elaborado  e  finalidade  do  instrumento,  devendo  o 
presente parecer ser encaminhado aos setores competentes para que sejam tomadas as medidas legais  
para apuração de responsabilidade.

É o Parecer, salvo melhor juízo.
Quartel em Belém-PA, 22 de fevereiro de 2011.

JOSÉ RIBAMAR SILVA DE FREITAS – MAJ. QOBM 
Presidente da Comissão de Justiça do CBMPA

DESPACHO DO COMANDANTE GERAL:
Homologo o parecer
Publique-se em BG
A DAL e Subcomando para providências legais.

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

2 - OFÍCIO RECEBIDO – TRANSCRIÇÃO 
OFÍCIO Nº 44/2011 – DO SUBCOMANDO GERAL DO CBMPA.
AO TEN CEL QOBM AJUDANTE GERAL

Honrado em cumprimentá-lo, em face da realização do Culto em Ação de Graças a se 
realizar no dia 25 de fevereiro de 2011 (sexta-feira), às 9h, no pátio do Comando Geral, após Cerimônia de 
Formatura  Geral;  solicito  a  Vossa  Senhoria  que  sejam  convidados  todos  os  militares  pertencentes  ao 
Comando Geral para fins de participação no referido evento.

Outrossim, informo que a partir desta data, haverá Culto Evangélico na última quarta-
feira de cada mês, conforme calendário abaixo:

Data Hora
30 de março de 2011

09 Horas

27 de abril de 2011
25 de maio de 2011
29 de junho de 2011
31 de agosto de 2011
28 de setembro de 2011
26 de outubro de 2011
30 de novembro de 2011
28 de dezembro de 2011
Atenciosamente,

Mário Avelino Wanzeler de Matos – Cel QOBM
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Chefe do EMG e Subcomandante  Geral do CBMPA

DESPACHO DA AJUDÂNCIA GERAL: 
Que tome conhecimento o 2º TEN BM ESAÚ, chefe da Seção Administrativa da Ajudância  

Geral,  para  as  providências  administrativas,  cumprir  o  determinado  pelo  Sr.  CEL BM  Subcomando  Geral 
conforme calendário acima..

4ª PARTE – JUSTIÇA E DISCIPLINA
1 - REFERÊNCIA ELOGIOSA

O TEN CEL QOSBM Helton José Dias Nóvoa, Diretor de Saúde do CBMPA, no usoda 
competência que lhe confere o art. 74, § 2º da Lei Est. 6.833, de  13 de fevereiro de 2006, Código de Ética  
PMPA, vigente para o CBMPA, resolve:

ELOGIAR:
O 1º TEN Oswaldo Batista do Carmo Junior, RG 23114294, pertencente a Diretoria de 

Saúde, devido o referido militar ter disponibilizado os materiais necessários para a manutenção e pintura da 
sala de atendimento da JIS e da enfermaria da POLIBOM, materiais de informática como cabos e drives  
para a conexão e extensão da internet os quais mantiveram a manutenção e funcionamento do computador  
da  Diretoria  de  Saúde.  Destacamos  o  altruismo,  a  dedicação,  o  espirito  público,  a  capacidade  a 
competência, o alto grau de profissionalismo demonstrando no exercício da atividade de gerenciamento, não 
medindo esforços para manter o bom funcionamento da Diretoria de Saúde do CBMPA. Por isso é que 
elogio o referido militar, motivo de orgulho para seus superiores e exemplo para seus pares e subordinados. 
INDIVIDUAL

Helton José Dias Nóvoa – TEN CEL QOSBM
Diretor deSaúde do CBMPA

LUIZ CLÁUDIO SARMANHO DA COSTA – CEL QOBM
Comandante Geral do CBMPA e Coord. Estadual de Defesa Civil

Confere com o Original:

ANTONIO ULISSES LOPES DE OLIVEIRA – TEN CEL QOBM
Ajudante Geral do CBMPA
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